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Στο ΠΑΔΑ τεχνική συνάντηση των Προϊσταμένων των Μονάδων Οικονομικής
και Διοικητικής Υποστήριξης των ΕΛΚΕ

Στο πλαίσιο του Προεδρείου της Συνόδου των Πρυτάνεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23,
πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής τεχνική συνάντηση των Προϊσταμένων
των Μονάδων Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων
Έρευνας (ΕΛΚΕ) των ΑΕΙ της χώρας την Πέμπτη 8 και Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022.

Αντικείμενο της διήμερης συνάντησης εργασίας είναι η εξέταση των νέων θεσμικών παραμέτρων και
υποχρεώσεων που επιφέρει ο πρόσφατος ν. 4957/Α΄/21-07-2022 «Νέοι Ορίζοντες στα ΑΕΙ κλπ.», όπως και
η ανταλλαγή απόψεων και σχετικής τεχνογνωσίας για την εφαρμογή τους στα ΑΕΙ.

Η έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιηθεί από τον Προεδρεύοντα του Προεδρείου της Συνόδου των
Πρυτάνεων καθηγητή Παναγιώτη Ε. Καλδή, Πρύτανη του ΠΑΔΑ.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
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"Η ψαραγορά με άλλα μάτια". Εικαστική εγκατάσταση στην ψαραγορά της
Αίγινας, στο πλαίσιο του 13ου Φεστιβάλ Φιστικιού Αίγινας.

"Η ψαραγορά με άλλα μάτια". Εικαστική
εγκατάσταση στην ψαραγορά της Αίγινας,
στο πλαίσιο του 13ου Φεστιβάλ Φιστικιού
Αίγινας.
Δελτία Τύπου 09 Σεπτεμβρίου 2022

13ο Φεστιβάλ Φιστικιού. Δελτίο Τύπου.

Φέτος, ο χώρος της Ψαραγοράς «παραδόθηκε» σε νέα παιδιά. Αφέθηκε σε φοιτητές του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής, που ήρθαν πολλές φορές στο νησί μας, ταξίδεψαν στην θάλασσά μας και μας έδωσαν
μια σύγχρονη ερμηνεία σε αυτό το τόσο οικείο σημείο της Αίγινας.

Αυτό τον χώρο εγκαινιάζουμε απόψε στις 21:30.

Πληροφορίες για την εγκατάσταση

Συνεργασία καθηγητών και φοιτητών των Τμημάτων: Γραφιστικής και Οπτικής επικοινωνίας και
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την ομάδα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του 13ου Fistki Fest, στο πλαίσιο
του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που έχει υπογραφεί από το Εργαστήριο «Σχεδιασμός (Design),
Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων και Οπτικοακουστική Τεκμηρίωση» της Σχολής Εφαρμοσμένων
Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τον Δήμο Αίγινας. 

Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει 4 αυτόνομα Projects - με εγκαταστάσεις στους κλειστούς πάγκους της
Ψαραγοράς. 

Η ανάπτυξη των Projects βασίζεται στην έρευνα και καταγραφή άυλης και υλικής πολιτιστικής
κληρονομιάς που συνδέεται με την ψαραγορά και τη σύγχρονη ερμηνεία της.

Εγκατάσταση 1 «Μιλώντας για τα ψάρια»

Συντονιστής ο Παύλος Συμεών με τους φοιτητές/τριες του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών
Τεχνών: Ράνια Βασιλικιώτη, Αλέξανδρο Βουγιουκαλάκη, Μορφούλα Δαφνητίδη, Σόνια Κουτσουκιάν,
Παναγιώτη Λιόση, Αφροδίτη Λύτρα, Ορέστη Μπέλμπα, Χρήστο Νέτσιο, Απόστολο Ράμμο, Αικατερίνη
Σεϊρλή, Μαρία Τσελεμεντέ και Κωνσταντίνο Χάνη.

Παρουσιάζουν βίντεο καταγραφής της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, που αφορά τις ανεμότρατες και
τη λειτουργία των πάγκων στην ψαραγορά.

Εγκατάσταση 2 «Τυλίγοντας τα ψάρια» 

Συντονίστρια η Νίκη Καποκάκη με τους φοιτητές/τριες του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής
Επικοινωνίας, Ελευθερία Αρώνη, Γεώργιο Ζιώγα, Μαρίνα Καραπιπέρη, Παναγιώτη Μελεούνη, Δήμητρα
Νικολακάκη, Μαρία Σταμούλη και Νικηφόρο-Εμμανουήλ Τζεβελεκίδη με προτάσεις χαρτιών
περιτυλίγματος ψαριών.

Εγκατάσταση 3 «Η ζωή του ψαρά» 

Συντονίστρια η Μάρθα Τσιάρα με τους φοιτητές του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας
Θοδωρή Αντιβάκη και Άγγελο Αγγελάκη.

Εγκατάσταση 4 «Η φανταστική ψαριά»  

Συντονίστρια η Βάντα Χαλυβοπούλου με τον φοιτητή και την φοιτήτρια του Τμήματος Γραφιστικής και
Οπτικής Επικοινωνίας Παναγιώτη Τσινίκα και Όλγα Καραγιάννη.

Εγκαίνια: Σάββατο 9/9, 21.30
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Διάρκεια: 9 – 18/9

https://www.aeginaportal.gr/eidiseis/deltia-typou/33760-i-psaragora-me-alla-matia-eikastiki-egkatastasi-stin-psaragora-tis-aiginas-sto-plaisio-tou-13ou-festival-fistikioy-aiginas.html
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Νέες φοιτητικές εστίες για πέντε ΑΕΙ, όχι για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας κρίνουν μάλλον πως το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στις 3 πόλεις
όπου λειτουργεί σήμερα, έχει επαρκείς υποδομές και ικανοποιητική φοιτητική μέριμνα.

Αλλιώς δεν εξηγείται το γεγονός ότι το τοπικό ΑΕΙ μένει εκτός της εξαγγελίας που έκανε ο
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το βράδυ του Σαββάτου από το βήμα της 86ης ΔΕΘ, για την
ανέγερση νέων φοιτητικών κατοικιών.

Η εξαγγελία του Πρωθυπουργού μιλά για 8.150 νέες θέσεις σε πέντε κτίρια φοιτητικών εστιών στα
Πανεπιστήμια Κρήτης, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θράκης και Δυτικής Αττικής αντίστοιχα.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει βελτιώσει και αυξήσει τις υποδομές των φοιτητικών εστιών του τα
τελευταία χρόνια, ωστόσο κάθε χρόνο πολλοί φοιτητές δεν ικανοποιούνται ως προς το αίτημσ της
δωρεάν φιλοξενίας στις εστίες του Πανεπιστημίου.

Tags: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνωνφοιτητικές εστίες
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Αίγινα: Εγκαίνια για την έκθεση "Η Ψαραγορά με άλλα μάτια"
Εγκαινιάστηκε την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου στο χώρο της ψαραγοράς η έκθεση – εγκατάσταση με
τίτλο: «Η  Ψαραγορά με άλλα μάτια».

Ο χώρος της ψαραγοράς έχει φιλοξενήσει πολλές εικαστικές εγκαταστάσεις και εκθέσεις  κατά  τη
διάρκεια  των Φεστιβάλ  Φιστικιού με μια από τις κορυφαίες την περσινή έκθεση με τα ψάρια  σε μια ιδέα 
της Τάνιας Γιαννοπούλου και με επιμέλεια  της Ελίκας Βλαχάκη.

 

Φέτος, ο χώρος της Ψαραγοράς «παραδόθηκε» σε νέα παιδιά. Αφέθηκε σε φοιτητές των τμημάτων
Γραφιστικής- Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και
Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που ήρθαν πολλές φορές στο νησί μας, ταξίδεψαν στην
θάλασσά μας και μας έδωσαν μια σύγχρονη ερμηνεία σε αυτό το τόσο οικείο σημείο της Αίγινας.

 

Την Παρασκευή το βράδυ πολύς ήταν ο κόσμος που παρακολούθησε το βίντεο και την παρουσίαση της
εγκατάστασης από  τους φοιτητές και τους υπεύθυνους καθηγητές τους. Παρούσα και η κ. Ζωή
Γεωργιάδου που επιμελήθηκε την εγκατάσταση μαζί με την κ. Ελίκα Βλαχάκη.

 

Πληροφορίες για την εγκατάσταση

Συνεργασία καθηγητών και φοιτητών των Τμημάτων: Γραφιστικής και Οπτικής επικοινωνίας και
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την ομάδα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του 13ου Fistki Fest, στο πλαίσιο
του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που έχει υπογραφεί από το Εργαστήριο «Σχεδιασμός (Design),
Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων και Οπτικοακουστική Τεκμηρίωση» της Σχολής Εφαρμοσμένων
Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τον Δήμο Αίγινας.

https://www.saronicmagazine.gr/saronikos/aigina/55435-aigina-egkainia-gia-tin-ekthesi-i-psaragora-me-alla-matia
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Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει 4 αυτόνομα Projects - με εγκαταστάσεις στους κλειστούς πάγκους της
Ψαραγοράς.

Η ανάπτυξη των Projects βασίζεται στην έρευνα και καταγραφή άυλης και υλικής πολιτιστικής
κληρονομιάς που συνδέεται με την ψαραγορά και τη σύγχρονη ερμηνεία της.

 

Εγκατάσταση 1 «Μιλώντας για τα ψάρια»

 

Συντονιστής ο Παύλος Συμεών με τους φοιτητές/τριες του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών
Τεχνών: Ράνια Βασιλικιώτη, Αλέξανδρο Βουγιουκαλάκη, Μορφούλα Δαφνητίδη, Σόνια Κουτσουκιάν,
Παναγιώτη Λιόση, Αφροδίτη Λύτρα, Ορέστη Μπέλμπα, Χρήστο Νέτσιο, Απόστολο Ράμμο, Αικατερίνη
Σεϊρλή, Μαρία Τσελεμεντέ και Κωνσταντίνο Χάνη.

Παρουσιάζουν βίντεο καταγραφής της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, που αφορά τις ανεμότρατες και
τη λειτουργία των πάγκων στην ψαραγορά.

 

Εγκατάσταση 2 «Τυλίγοντας τα ψάρια»

Συντονίστρια η Νίκη Καποκάκη με τους φοιτητές/τριες του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής
Επικοινωνίας, Ελευθερία Αρώνη, Γεώργιο Ζιώγα, Μαρίνα Καραπιπέρη, Παναγιώτη Μελεούνη, Δήμητρα
Νικολακάκη, Μαρία Σταμούλη και Νικηφόρο-Εμμανουήλ Τζεβελεκίδη με προτάσεις χαρτιών
περιτυλίγματος ψαριών.

 

Εγκατάσταση 3 «Η ζωή του ψαρά»

Συντονίστρια η Μάρθα Τσιάρα με τους φοιτητές του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας
Θοδωρή Αντιβάκη και Άγγελο Αγγελάκη.

 

Εγκατάσταση 4 «Η φανταστική ψαριά»

Συντονίστρια η ΒάνταΧαλυβοπούλου με τον φοιτητή και την φοιτήτρια του Τμήματος Γραφιστικής και
Οπτικής Επικοινωνίας Παναγιώτη Τσινίκα και Όλγα Καραγιάννη.

Το teaser του video είναι στον σύνδεσμο
https://drive.google.com/file/d/1fkPJSLM5wT3OroFcN14BDQ5376G1CXld/view?usp=sharing

 

Διάρκεια: 9 – 18/9
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ΔΕΘ: Μία "όρκα"... 26 κιλών, τραβάει τα βλέμματα των επισκεπτών
Ονομάζεται Orca, αλλά είναι ένα πρότυπο μονοθέσιο  που δημιούργησε η φοιτητική ομάδα του
πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ). Η μόνη σχέση με τη γνωστή φάλαινα είναι ότι αποτέλεσε την
έμπνευση για να δώσουν στο όχημα παρόμοιο σχήμα. Άλλωστε το διάσημο κήτος ζυγίζει αρκετούς τόνους,
ενώ το συγκεκριμένο ηλεκτροκίνητο λιγότερο από 30 κιλά.

Η «Orca» τραβάει τα βλέμματα των επισκεπτών του σταντ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην 86η
ΔΕΘ, αφού οι φοιτητές - μέλη της ομάδας που τη δημιούργησαν, είναι παρόντες για να δώσουν όλες τις
πληροφορίες για το έργο τους.

«Το όχημα είναι όλο κατασκευασμένο από ανθρακόνημα . Ζυγίζει μόλις 26 κιλά, έχει πολύ μικρό
συντελεστή οπισθέλκουσας, πράγμα που σημαίνει ότι στη μέγιστη ταχύτητά του, που είναι περίπου 30
χλμ/ώρα, έχει πολύ μικρή αντίσταση από τον αέρα και αυτό μας βοηθάει να διανύσουμε μεγαλύτερη
απόσταση χωρίς να καταναλώνουμε ενέργεια», δήλωσε  ο υπεύθυνος του project Γιώργος Περίφανος.

Για τη συγκεκριμένη επίδοση μάλιστα, η Orca έλαβε πλήθος διακρίσεων και διεθνών βραβείων.
«Συμμετέχουμε κάθε χρόνο στο διαγωνισμό του Shell-Eco Marathon όπου το 2017 κατακτήσαμε την
πρώτη θέση στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ την επόμενη χρονιά στην κατηγορία Prototype Battery Electric
στην κατάταξη οικονομίας κατανάλωσης κατακτήσαμε την 8η θέση σε Ευρώπη και Αφρική, με επίδοση
420 χιλιόμετρα ανά κιλοβατώρα», συμπλήρωσε ο υπεύθυνος marketing Στράτος Παππάς.

Τα μονοθέσια σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και βελτιστοποιούνται από τους φοιτητές μέσα
στο χώρο του Ιδρύματος, με την χρήση του μοντέλου CAD από τις υπολογιστικές προσομοιώσεις σε
πραγματικές σύνθετες τρισδιάστατες επιφάνειες, μέσω πολύπλοκης κατασκευαστικής διαδικασίας για τη
δημιουργία σασί προηγμένης τεχνολογίας.

«Η συγκεκριμένη προσπάθεια των φοιτητών είναι εξαιρετική και εμβληματική, όχι μόνο για το
δημιούργημά τους, αλλά και για τη μεταξύ τους συνεργατικότητα, αφού φοιτητές από διάφορες
ειδικότητες μπορούν να συγχρωτίζονται ώστε να δώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα», ανέφερε ο πρύτανης
του ΠΑΔΑ Παναγιώτης Καλδής, που δήλωσε υπερήφανος που τα νέα παιδιά επιλέγουν για τις σπουδές τους
στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, το οποίο, όπως υπογράμμισε, είναι το πρώτο “ πράσινο”
πανεπιστήμιο.

«Το ΠΑΔΑ έχει μόλις τρία χρόνια ζωής ως πανεπιστήμιο, καθώς προέρχεται από τρία ιδρύματα
εκπαίδευσης και έρευνας στο χώρο της Αττικής, που προσέφεραν χιλιάδες αποφοίτους και συνέβαλαν
καταλυτικά στην ανάπτυξη της χώρας και διεθνώς. Έχουμε είκοσι επτά τμήματα και σχολές και
καλύπτουμε όλες τις σύγχρονες ειδικότητες. Δεν έχουμε ιατρική και νομική, αλλά έχουμε ισχυρό
υπόβαθρο σε παραϊατρικά επαγγέλματα και επιστήμες πρόνοιας και υγείας. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στον
τεχνολογικό εξοπλισμό όπως και να έχουμε συνθήκες και εργαστήρια τελευταίας λέξης», σημείωσε ο κ.
Καλδής.

Επεσήμανε ακόμη ότι η μεγαλύτερη επένδυση είναι οι άνθρωποι, γι’ αυτό και υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για την ευημερία των φοιτητών. «Μέσα σε αυτή τη λογική ολοκληρώσαμε τον εκσυγχρονισμό όλων των
γυμναστηρίων, προχωρούμε σε νέα γήπεδα βόλεϊ, beach βόλεϊ και μπάσκετ και άλλες αθλοπαιδιές.
Θεωρούμε ότι το οικοσύστημά μας είναι εξαιρετικά ελκυστικό και υπάρχει πάρα πολύ πράσινο». Μάλιστα
ο πρύτανης τόνισε ότι υποδέχθηκε με χαρά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της 86ης ΔΕΘ
για τις 1.100 νέες φοιτητικές εστίες που προετοιμάζονται κοντά στο ίδρυμα και θα δώσουν λύση σε
άτομα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά.

Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

https://www.lykavitos.gr/news/greece/mia-orka-26-kilon-travaei-ta-vlemmata-ton-episkepton
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ΔΕΘ: Μία Orca 26 κιλών, τραβάει τα βλέματα των επισκεπτών στο περίπτερο
του ΠΑΔΑ

Η Orca έλαβε πλήθος διακρίσεων και διεθνών βραβείων

Ονομάζεται Orca, αλλά είναι ένα πρότυπο μονοθέσιο που δημιούργησε η φοιτητική ομάδα του
πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ). Η μόνη σχέση με τη γνωστή φάλαινα είναι ότι αποτέλεσε την
έμπνευση για να δώσουν στο όχημα παρόμοιο σχήμα. Άλλωστε το διάσημο κήτος ζυγίζει αρκετούς τόνους,
ενώ το συγκεκριμένο ηλεκτροκίνητο λιγότερο από 30 κιλά.

Η «Orca» τραβάει τα βλέμματα των επισκεπτών του σταντ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην 86η
ΔΕΘ, αφού οι φοιτητές – μέλη της ομάδας που τη δημιούργησαν, είναι παρόντες για να δώσουν όλες τις
πληροφορίες για το έργο τους.

«Το όχημα είναι όλο κατασκευασμένο από ανθρακόνημα. Ζυγίζει μόλις 26 κιλά, έχει πολύ μικρό
συντελεστή οπισθέλκουσας, πράγμα που σημαίνει ότι στη μέγιστη ταχύτητά του, που είναι περίπου 30
χλμ/ώρα, έχει πολύ μικρή αντίσταση από τον αέρα και αυτό μας βοηθάει να διανύσουμε μεγαλύτερη
απόσταση χωρίς να καταναλώνουμε ενέργεια», δήλωσε στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο
υπεύθυνος του project Γιώργος Περίφανος.

Για τη συγκεκριμένη επίδοση μάλιστα, η Orca έλαβε πλήθος διακρίσεων και διεθνών βραβείων.
«Συμμετέχουμε κάθε χρόνο στο διαγωνισμό του Shell-Eco Marathon όπου το 2017 κατακτήσαμε την
πρώτη θέση στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ την επόμενη χρονιά στην κατηγορία Prototype Battery Electric
στην κατάταξη οικονομίας κατανάλωσης κατακτήσαμε την 8η θέση σε Ευρώπη και Αφρική, με επίδοση
420 χιλιόμετρα ανά κιλοβατώρα», συμπλήρωσε ο υπεύθυνος marketing Στράτος Παππάς.

Τα μονοθέσια σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και βελτιστοποιούνται από τους φοιτητές μέσα στο χώρο
του Ιδρύματος, με την χρήση του μοντέλου CAD από τις υπολογιστικές προσομοιώσεις σε πραγματικές
σύνθετες τρισδιάστατες επιφάνειες, μέσω πολύπλοκης κατασκευαστικής διαδικασίας για τη δημιουργία
σασί προηγμένης τεχνολογίας.

«Η συγκεκριμένη προσπάθεια των φοιτητών είναι εξαιρετική και εμβληματική, όχι μόνο για το
δημιούργημά τους, αλλά και για τη μεταξύ τους συνεργατικότητα, αφού φοιτητές από διάφορες
ειδικότητες μπορούν να συγχρωτίζονται ώστε να δώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα», ανέφερε ο πρύτανης
του ΠΑΔΑ Παναγιώτης Καλδής, που δήλωσε υπερήφανος που τα νέα παιδιά επιλέγουν για τις σπουδές
τους στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, το οποίο, όπως υπογράμμισε, είναι το πρώτο “πράσινο”
πανεπιστήμιο.

«Το ΠΑΔΑ έχει μόλις τρία χρόνια ζωής ως πανεπιστήμιο, καθώς προέρχεται από τρία ιδρύματα
εκπαίδευσης και έρευνας στο χώρο της Αττικής, που προσέφεραν χιλιάδες αποφοίτους και συνέβαλαν
καταλυτικά στην ανάπτυξη της χώρας και διεθνώς. Έχουμε είκοσι επτά τμήματα και σχολές και
καλύπτουμε όλες τις σύγχρονες ειδικότητες. Δεν έχουμε ιατρική και νομική, αλλά έχουμε ισχυρό
υπόβαθρο σε παραϊατρικά επαγγέλματα και επιστήμες πρόνοιας και υγείας. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στον
τεχνολογικό εξοπλισμό όπως και να έχουμε συνθήκες και εργαστήρια τελευταίας λέξης», σημείωσε ο κ.
Καλδής.

Επεσήμανε ακόμη ότι η μεγαλύτερη επένδυση είναι οι άνθρωποι, γι’ αυτό και υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για την ευημερία των φοιτητών. «Μέσα σε αυτή τη λογική ολοκληρώσαμε τον εκσυγχρονισμό όλων των
γυμναστηρίων, προχωρούμε σε νέα γήπεδα βόλεϊ, beach βόλεϊ και μπάσκετ και άλλες αθλοπαιδιές.
Θεωρούμε ότι το οικοσύστημά μας είναι εξαιρετικά ελκυστικό και υπάρχει πάρα πολύ πράσινο». Μάλιστα
ο πρύτανης τόνισε ότι υποδέχθηκε με χαρά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της 86ης ΔΕΘ
για τις 1.100 νέες φοιτητικές εστίες που προετοιμάζονται κοντά στο ίδρυμα και θα δώσουν λύση σε
άτομα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

https://www.imerisia.gr/oikonomia/52544_deth-mia-orca-26-kilon-trabaei-ta-blemata-ton-episkepton-sto-periptero-toy-pada
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Μια "Όρκα" 26 κιλών στην 86η ΔΕΘ
από Cityportal Team
11/09/2022 - 20:59

Ονομάζεται Orca, αλλά είναι ένα πρότυπο μονοθέσιο που δημιούργησε η φοιτητική ομάδα του
πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ). Η μόνη σχέση με τη γνωστή φάλαινα είναι ότι αποτέλεσε την
έμπνευση για να δώσουν στο όχημα παρόμοιο σχήμα. Άλλωστε το διάσημο κήτος ζυγίζει αρκετούς τόνους,
ενώ το συγκεκριμένο ηλεκτροκίνητο λιγότερο από 30 κιλά.

Η «Orca» τραβάει τα βλέμματα των επισκεπτών του σταντ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην 86η
ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη, αφού οι φοιτητές – μέλη της ομάδας που τη δημιούργησαν, είναι παρόντες για να
δώσουν όλες τις πληροφορίες για το έργο τους.

«Το όχημα είναι όλο κατασκευασμένο από ανθρακόνημα. Ζυγίζει μόλις 26 κιλά, έχει πολύ μικρό
συντελεστή οπισθέλκουσας, πράγμα που σημαίνει ότι στη μέγιστη ταχύτητά του, που είναι περίπου 30
χλμ/ώρα, έχει πολύ μικρή αντίσταση από τον αέρα και αυτό μας βοηθάει να διανύσουμε μεγαλύτερη
απόσταση χωρίς να καταναλώνουμε ενέργεια», δήλωσε στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο
υπεύθυνος του project Γιώργος Περίφανος.
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Για τη συγκεκριμένη επίδοση μάλιστα, η Orca έλαβε πλήθος διακρίσεων και διεθνών βραβείων.
«Συμμετέχουμε κάθε χρόνο στο διαγωνισμό του Shell-Eco Marathon όπου το 2017 κατακτήσαμε την
πρώτη θέση στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ την επόμενη χρονιά στην κατηγορία Prototype Battery Electric
στην κατάταξη οικονομίας κατανάλωσης κατακτήσαμε την 8η θέση σε Ευρώπη και Αφρική, με επίδοση
420 χιλιόμετρα ανά κιλοβατώρα», συμπλήρωσε ο υπεύθυνος marketing Στράτος Παππάς.

Τα μονοθέσια σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και βελτιστοποιούνται από τους φοιτητές μέσα στο χώρο
του Ιδρύματος, με την χρήση του μοντέλου CAD από τις υπολογιστικές προσομοιώσεις σε πραγματικές
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σύνθετες τρισδιάστατες επιφάνειες, μέσω πολύπλοκης κατασκευαστικής διαδικασίας για τη δημιουργία
σασί προηγμένης τεχνολογίας.

«Η συγκεκριμένη προσπάθεια των φοιτητών είναι εξαιρετική και εμβληματική, όχι μόνο για το
δημιούργημά τους, αλλά και για τη μεταξύ τους συνεργατικότητα, αφού φοιτητές από διάφορες
ειδικότητες μπορούν να συγχρωτίζονται ώστε να δώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα», ανέφερε ο πρύτανης
του ΠΑΔΑ Παναγιώτης Καλδής, που δήλωσε υπερήφανος που τα νέα παιδιά επιλέγουν για τις σπουδές τους
στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, το οποίο, όπως υπογράμμισε, είναι το πρώτο “ πράσινο” πανεπιστήμιο.

«Το ΠΑΔΑ έχει μόλις τρία χρόνια ζωής ως πανεπιστήμιο, καθώς προέρχεται από τρία ιδρύματα
εκπαίδευσης και έρευνας στο χώρο της Αττικής, που προσέφεραν χιλιάδες αποφοίτους και συνέβαλαν
καταλυτικά στην ανάπτυξη της χώρας και διεθνώς. Έχουμε είκοσι επτά τμήματα και σχολές και
καλύπτουμε όλες τις σύγχρονες ειδικότητες. Δεν έχουμε ιατρική και νομική, αλλά έχουμε ισχυρό
υπόβαθρο σε παραϊατρικά επαγγέλματα και επιστήμες πρόνοιας και υγείας. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στον
τεχνολογικό εξοπλισμό όπως και να έχουμε συνθήκες και εργαστήρια τελευταίας λέξης», σημείωσε ο κ.
Καλδής.

Επεσήμανε ακόμη ότι η μεγαλύτερη επένδυση είναι οι άνθρωποι, γι’ αυτό και υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για την ευημερία των φοιτητών. «Μέσα σε αυτή τη λογική ολοκληρώσαμε τον εκσυγχρονισμό όλων των
γυμναστηρίων, προχωρούμε σε νέα γήπεδα βόλεϊ, beach βόλεϊ και μπάσκετ και άλλες αθλοπαιδιές.
Θεωρούμε ότι το οικοσύστημά μας είναι εξαιρετικά ελκυστικό και υπάρχει πάρα πολύ πράσινο». Μάλιστα
ο πρύτανης τόνισε ότι υποδέχθηκε με χαρά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της 86ης ΔΕΘ
για τις 1.100 νέες φοιτητικές εστίες που προετοιμάζονται κοντά στο ίδρυμα και θα δώσουν λύση σε
άτομα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά.

Διαβάστε επίσης: 
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Μία "όρκα"... 26 κιλών, τραβάει τα βλέμματα των επισκεπτών

Ονομάζεται Orca, αλλά είναι ένα πρότυπο μονοθέσιο που δημιούργησε η φοιτητική ομάδα του
πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ). Η μόνη σχέση με τη γνωστή φάλαινα είναι ότι αποτέλεσε την
έμπνευση για να δώσουν στο όχημα παρόμοιο σχήμα. Άλλωστε το διάσημο κήτος ζυγίζει αρκετούς τόνους,
ενώ το συγκεκριμένο ηλεκτροκίνητο λιγότερο από 30 κιλά.

Η «Orca» τραβάει τα βλέμματα των επισκεπτών του σταντ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην 86η
ΔΕΘ, αφού οι φοιτητές - μέλη της ομάδας που τη δημιούργησαν, είναι παρόντες για να δώσουν όλες τις
πληροφορίες για το έργο τους.

«Το όχημα είναι όλο κατασκευασμένο από ανθρακόνημα. Ζυγίζει μόλις 26 κιλά, έχει πολύ μικρό
συντελεστή οπισθέλκουσας, πράγμα που σημαίνει ότι στη μέγιστη ταχύτητά του, που είναι περίπου 30
χλμ/ώρα, έχει πολύ μικρή αντίσταση από τον αέρα και αυτό μας βοηθάει να διανύσουμε μεγαλύτερη
απόσταση χωρίς να καταναλώνουμε ενέργεια», δήλωσε στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο
υπεύθυνος του project Γιώργος Περίφανος.

Για τη συγκεκριμένη επίδοση μάλιστα, η Orca έλαβε πλήθος διακρίσεων και διεθνών βραβείων.
«Συμμετέχουμε κάθε χρόνο στο διαγωνισμό του Shell-Eco Marathon όπου το 2017 κατακτήσαμε την
πρώτη θέση στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ την επόμενη χρονιά στην κατηγορία Prototype Battery Electric
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στην κατάταξη οικονομίας κατανάλωσης κατακτήσαμε την 8η θέση σε Ευρώπη και Αφρική, με επίδοση
420 χιλιόμετρα ανά κιλοβατώρα», συμπλήρωσε ο υπεύθυνος marketing Στράτος Παππάς.

Τα μονοθέσια σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και βελτιστοποιούνται από τους φοιτητές μέσα στο χώρο
του Ιδρύματος, με την χρήση του μοντέλου CAD από τις υπολογιστικές προσομοιώσεις σε πραγματικές
σύνθετες τρισδιάστατες επιφάνειες, μέσω πολύπλοκης κατασκευαστικής διαδικασίας για τη δημιουργία
σασί προηγμένης τεχνολογίας.

«Η συγκεκριμένη προσπάθεια των φοιτητών είναι εξαιρετική και εμβληματική, όχι μόνο για το
δημιούργημά τους, αλλά και για τη μεταξύ τους συνεργατικότητα, αφού φοιτητές από διάφορες
ειδικότητες μπορούν να συγχρωτίζονται ώστε να δώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα», ανέφερε ο πρύτανης
του ΠΑΔΑ Παναγιώτης Καλδής, που δήλωσε υπερήφανος που τα νέα παιδιά επιλέγουν για τις σπουδές τους
στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, το οποίο, όπως υπογράμμισε, είναι το πρώτο “ πράσινο” πανεπιστήμιο.

«Το ΠΑΔΑ έχει μόλις τρία χρόνια ζωής ως πανεπιστήμιο, καθώς προέρχεται από τρία ιδρύματα
εκπαίδευσης και έρευνας στο χώρο της Αττικής, που προσέφεραν χιλιάδες αποφοίτους και συνέβαλαν
καταλυτικά στην ανάπτυξη της χώρας και διεθνώς. Έχουμε είκοσι επτά τμήματα και σχολές και
καλύπτουμε όλες τις σύγχρονες ειδικότητες. Δεν έχουμε ιατρική και νομική, αλλά έχουμε ισχυρό
υπόβαθρο σε παραϊατρικά επαγγέλματα και επιστήμες πρόνοιας και υγείας. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στον
τεχνολογικό εξοπλισμό όπως και να έχουμε συνθήκες και εργαστήρια τελευταίας λέξης», σημείωσε ο κ.
Καλδής.

Επεσήμανε ακόμη ότι η μεγαλύτερη επένδυση είναι οι άνθρωποι, γι’ αυτό και υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για την ευημερία των φοιτητών. «Μέσα σε αυτή τη λογική ολοκληρώσαμε τον εκσυγχρονισμό όλων των
γυμναστηρίων, προχωρούμε σε νέα γήπεδα βόλεϊ, beach βόλεϊ και μπάσκετ και άλλες αθλοπαιδιές.
Θεωρούμε ότι το οικοσύστημά μας είναι εξαιρετικά ελκυστικό και υπάρχει πάρα πολύ πράσινο». Μάλιστα
ο πρύτανης τόνισε ότι υποδέχθηκε με χαρά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της 86ης ΔΕΘ
για τις 1.100 νέες φοιτητικές εστίες που προετοιμάζονται κοντά στο ίδρυμα και θα δώσουν λύση σε
άτομα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά.

Β. Καζ.
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Μία Όρκα... 26 κιλών στην 86η ΔΕΘ
Η "φάλαινα" που τραβάει τα βλέμματα των επισκεπτών

Ονομάζεται Orca, αλλά είναι ένα πρότυπο μονοθέσιο που δημιούργησε η φοιτητική ομάδα του
πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ). Η μόνη σχέση με τη γνωστή φάλαινα είναι ότι αποτέλεσε την
έμπνευση για να δώσουν στο όχημα παρόμοιο σχήμα. Άλλωστε το διάσημο κήτος ζυγίζει αρκετούς τόνους,
ενώ το συγκεκριμένο ηλεκτροκίνητο λιγότερο από 30 κιλά.

Η «Orca» τραβάει τα βλέμματα των επισκεπτών του σταντ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην 86η
ΔΕΘ, αφού οι φοιτητές – μέλη της ομάδας που τη δημιούργησαν, είναι παρόντες για να δώσουν όλες τις
πληροφορίες για το έργο τους.

«Το όχημα είναι όλο κατασκευασμένο από ανθρακόνημα. Ζυγίζει μόλις 26 κιλά, έχει πολύ μικρό
συντελεστή οπισθέλκουσας, πράγμα που σημαίνει ότι στη μέγιστη ταχύτητά του, που είναι περίπου 30
χλμ/ώρα, έχει πολύ μικρή αντίσταση από τον αέρα και αυτό μας βοηθάει να διανύσουμε μεγαλύτερη
απόσταση χωρίς να καταναλώνουμε ενέργεια», δήλωσε στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο
υπεύθυνος του project Γιώργος Περίφανος.

Για τη συγκεκριμένη επίδοση μάλιστα, η Orca έλαβε πλήθος διακρίσεων και διεθνών βραβείων.
«Συμμετέχουμε κάθε χρόνο στο διαγωνισμό του Shell-Eco Marathon όπου το 2017 κατακτήσαμε την
πρώτη θέση στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ την επόμενη χρονιά στην κατηγορία Prototype Battery Electric
στην κατάταξη οικονομίας κατανάλωσης κατακτήσαμε την 8η θέση σε Ευρώπη και Αφρική, με επίδοση
420 χιλιόμετρα ανά κιλοβατώρα», συμπλήρωσε ο υπεύθυνος marketing Στράτος Παππάς.

Τα μονοθέσια σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και βελτιστοποιούνται από τους φοιτητές μέσα στο χώρο
του Ιδρύματος, με την χρήση του μοντέλου CAD από τις υπολογιστικές προσομοιώσεις σε πραγματικές
σύνθετες τρισδιάστατες επιφάνειες, μέσω πολύπλοκης κατασκευαστικής διαδικασίας για τη δημιουργία
σασί προηγμένης τεχνολογίας.

«Η συγκεκριμένη προσπάθεια των φοιτητών είναι εξαιρετική και εμβληματική, όχι μόνο για το
δημιούργημά τους, αλλά και για τη μεταξύ τους συνεργατικότητα, αφού φοιτητές από διάφορες
ειδικότητες μπορούν να συγχρωτίζονται ώστε να δώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα», ανέφερε ο πρύτανης
του ΠΑΔΑ Παναγιώτης Καλδής, που δήλωσε υπερήφανος που τα νέα παιδιά επιλέγουν για τις σπουδές τους
στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, το οποίο, όπως υπογράμμισε, είναι το πρώτο “πράσινο” πανεπιστήμιο.

«Το ΠΑΔΑ έχει μόλις τρία χρόνια ζωής ως πανεπιστήμιο, καθώς προέρχεται από τρία ιδρύματα
εκπαίδευσης και έρευνας στο χώρο της Αττικής, που προσέφεραν χιλιάδες αποφοίτους και συνέβαλαν
καταλυτικά στην ανάπτυξη της χώρας και διεθνώς. Έχουμε είκοσι επτά τμήματα και σχολές και
καλύπτουμε όλες τις σύγχρονες ειδικότητες. Δεν έχουμε ιατρική και νομική, αλλά έχουμε ισχυρό
υπόβαθρο σε παραϊατρικά επαγγέλματα και επιστήμες πρόνοιας και υγείας. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στον
τεχνολογικό εξοπλισμό όπως και να έχουμε συνθήκες και εργαστήρια τελευταίας λέξης», σημείωσε ο κ.
Καλδής.

Επεσήμανε ακόμη ότι η μεγαλύτερη επένδυση είναι οι άνθρωποι, γι’ αυτό και υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για την ευημερία των φοιτητών. «Μέσα σε αυτή τη λογική ολοκληρώσαμε τον εκσυγχρονισμό όλων των
γυμναστηρίων, προχωρούμε σε νέα γήπεδα βόλεϊ, beach βόλεϊ και μπάσκετ και άλλες αθλοπαιδιές.
Θεωρούμε ότι το οικοσύστημά μας είναι εξαιρετικά ελκυστικό και υπάρχει πάρα πολύ πράσινο». Μάλιστα
ο πρύτανης τόνισε ότι υποδέχθηκε με χαρά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της 86ης ΔΕΘ
για τις 1.100 νέες φοιτητικές εστίες που προετοιμάζονται κοντά στο ίδρυμα και θα δώσουν λύση σε
άτομα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά.

ΑΠΕ ΜΠΕ 

Ονομάζεται Orca, αλλά είναι ένα πρότυπο μονοθέσιο που δημιούργησε η φοιτητική ομάδα του
πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ). Η μόνη σχέση με τη γνωστή φάλαινα είναι ότι αποτέλεσε την
έμπνευση για να δώσουν στο όχημα παρόμοιο σχήμα. Άλλωστε το διάσημο κήτος ζυγίζει αρκετούς τόνους,
ενώ το συγκεκριμένο ηλεκτροκίνητο λιγότερο από 30 κιλά.

Η «Orca» τραβάει τα βλέμματα των επισκεπτών του σταντ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην 86η
ΔΕΘ, αφού οι φοιτητές – μέλη της ομάδας που τη δημιούργησαν, είναι παρόντες για να δώσουν όλες τις
πληροφορίες για το έργο τους.

«Το όχημα είναι όλο κατασκευασμένο από ανθρακόνημα. Ζυγίζει μόλις 26 κιλά, έχει πολύ μικρό
συντελεστή οπισθέλκουσας, πράγμα που σημαίνει ότι στη μέγιστη ταχύτητά του, που είναι περίπου 30
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χλμ/ώρα, έχει πολύ μικρή αντίσταση από τον αέρα και αυτό μας βοηθάει να διανύσουμε μεγαλύτερη
απόσταση χωρίς να καταναλώνουμε ενέργεια», δήλωσε στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο
υπεύθυνος του project Γιώργος Περίφανος.

Για τη συγκεκριμένη επίδοση μάλιστα, η Orca έλαβε πλήθος διακρίσεων και διεθνών βραβείων.
«Συμμετέχουμε κάθε χρόνο στο διαγωνισμό του Shell-Eco Marathon όπου το 2017 κατακτήσαμε την
πρώτη θέση στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ την επόμενη χρονιά στην κατηγορία Prototype Battery Electric
στην κατάταξη οικονομίας κατανάλωσης κατακτήσαμε την 8η θέση σε Ευρώπη και Αφρική, με επίδοση
420 χιλιόμετρα ανά κιλοβατώρα», συμπλήρωσε ο υπεύθυνος marketing Στράτος Παππάς.

Τα μονοθέσια σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και βελτιστοποιούνται από τους φοιτητές μέσα στο χώρο
του Ιδρύματος, με την χρήση του μοντέλου CAD από τις υπολογιστικές προσομοιώσεις σε πραγματικές
σύνθετες τρισδιάστατες επιφάνειες, μέσω πολύπλοκης κατασκευαστικής διαδικασίας για τη δημιουργία
σασί προηγμένης τεχνολογίας.

«Η συγκεκριμένη προσπάθεια των φοιτητών είναι εξαιρετική και εμβληματική, όχι μόνο για το
δημιούργημά τους, αλλά και για τη μεταξύ τους συνεργατικότητα, αφού φοιτητές από διάφορες
ειδικότητες μπορούν να συγχρωτίζονται ώστε να δώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα», ανέφερε ο πρύτανης
του ΠΑΔΑ Παναγιώτης Καλδής, που δήλωσε υπερήφανος που τα νέα παιδιά επιλέγουν για τις σπουδές τους
στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, το οποίο, όπως υπογράμμισε, είναι το πρώτο “πράσινο” πανεπιστήμιο.

«Το ΠΑΔΑ έχει μόλις τρία χρόνια ζωής ως πανεπιστήμιο, καθώς προέρχεται από τρία ιδρύματα
εκπαίδευσης και έρευνας στο χώρο της Αττικής, που προσέφεραν χιλιάδες αποφοίτους και συνέβαλαν
καταλυτικά στην ανάπτυξη της χώρας και διεθνώς. Έχουμε είκοσι επτά τμήματα και σχολές και
καλύπτουμε όλες τις σύγχρονες ειδικότητες. Δεν έχουμε ιατρική και νομική, αλλά έχουμε ισχυρό
υπόβαθρο σε παραϊατρικά επαγγέλματα και επιστήμες πρόνοιας και υγείας. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στον
τεχνολογικό εξοπλισμό όπως και να έχουμε συνθήκες και εργαστήρια τελευταίας λέξης», σημείωσε ο κ.
Καλδής.

Επεσήμανε ακόμη ότι η μεγαλύτερη επένδυση είναι οι άνθρωποι, γι’ αυτό και υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για την ευημερία των φοιτητών. «Μέσα σε αυτή τη λογική ολοκληρώσαμε τον εκσυγχρονισμό όλων των
γυμναστηρίων, προχωρούμε σε νέα γήπεδα βόλεϊ, beach βόλεϊ και μπάσκετ και άλλες αθλοπαιδιές.
Θεωρούμε ότι το οικοσύστημά μας είναι εξαιρετικά ελκυστικό και υπάρχει πάρα πολύ πράσινο». Μάλιστα
ο πρύτανης τόνισε ότι υποδέχθηκε με χαρά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της 86ης ΔΕΘ
για τις 1.100 νέες φοιτητικές εστίες που προετοιμάζονται κοντά στο ίδρυμα και θα δώσουν λύση σε
άτομα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά.

ΑΠΕ ΜΠΕ 
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Μια «Orca» στη ΔΕΘ: Το εντυπωσιακό μονοθέσιο από φοιτητές του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Ένα πρότυπο μονοθέσιο που δημιούργησε η φοιτητική ομάδα του ΠΑΔΑ και παραπέμπει σε... φάλαινα

Ονομάζεται Orca, αλλά είναι ένα πρότυπο μονοθέσιο που δημιούργησε η φοιτητική ομάδα του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) και η μόνη σχέση με τη γνωστή φάλαινα είναι ότι αποτέλεσε την
έμπνευση για να δώσουν στο όχημα παρόμοιο σχήμα.

Η «Orca», που ζυγίζει λιγότερο από 30 κιλά, τραβάει αναμφίβολα τα βλέμματα των επισκεπτών της 86ης
ΔΕΘ με τους φοιτητές- μέλη της ομάδας που τη δημιούργησαν, να δίνουν πρόθυμα όλες τις πληροφορίες
για το έργο τους.

«Το όχημα είναι όλο κατασκευασμένο από ανθρακόνημα. Ζυγίζει μόλις 26 κιλά, έχει πολύ μικρό
συντελεστή οπισθέλκουσας, πράγμα που σημαίνει ότι στη μέγιστη ταχύτητά του, που είναι περίπου 30
χλμ/ώρα, έχει πολύ μικρή αντίσταση από τον αέρα και αυτό μας βοηθάει να διανύσουμε μεγαλύτερη
απόσταση χωρίς να καταναλώνουμε ενέργεια», λέει ο υπεύθυνος του πρότζεκτ, Γιώργος Περίφανος.

Για τη συγκεκριμένη επίδοση μάλιστα, η Orca έλαβε πλήθος διακρίσεων και διεθνών βραβείων.
«Συμμετέχουμε κάθε χρόνο στο διαγωνισμό του Shell-Eco Marathon όπου το 2017 κατακτήσαμε την
πρώτη θέση στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ την επόμενη χρονιά στην κατηγορία Prototype Battery Electric
στην κατάταξη οικονομίας κατανάλωσης κατακτήσαμε την 8η θέση σε Ευρώπη και Αφρική, με επίδοση
420 χιλιόμετρα ανά κιλοβατώρα», προσθέτει ο υπεύθυνος μάρκετινγκ, Στράτος Παππάς.

Τα μονοθέσια σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και βελτιστοποιούνται από τους φοιτητές μέσα στο χώρο
του Ιδρύματος, με την χρήση του μοντέλου CAD από τις υπολογιστικές προσομοιώσεις σε πραγματικές
σύνθετες τρισδιάστατες επιφάνειες, μέσω πολύπλοκης κατασκευαστικής διαδικασίας για τη δημιουργία
σασί προηγμένης τεχνολογίας.

«Η συγκεκριμένη προσπάθεια των φοιτητών είναι εξαιρετική και εμβληματική, όχι μόνο για το
δημιούργημά τους, αλλά και για τη μεταξύ τους συνεργατικότητα, αφού φοιτητές από διάφορες
ειδικότητες μπορούν να συγχρωτίζονται ώστε να δώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα», ανέφερε ο πρύτανης
του ΠΑΔΑ Παναγιώτης Καλδής. 

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ 
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Μία “όρκα”… 26 κιλών, τραβάει τα βλέμματα των επισκεπτών στο περίπτερο
του ΠΑΔΑ

Ονομάζεται Orca, αλλά είναι ένα πρότυπο μονοθέσιο που δημιούργησε η φοιτητική ομάδα του
πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ). Η μόνη σχέση με τη γνωστή φάλαινα είναι ότι αποτέλεσε την
έμπνευση για να δώσουν στο όχημα παρόμοιο σχήμα. Άλλωστε το διάσημο κήτος ζυγίζει αρκετούς τόνους,
ενώ το συγκεκριμένο ηλεκτροκίνητο λιγότερο από 30 κιλά.

Η «Orca» τραβάει τα βλέμματα των επισκεπτών του σταντ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην 86η
ΔΕΘ, αφού οι φοιτητές – μέλη της ομάδας που τη δημιούργησαν, είναι παρόντες για να δώσουν όλες τις
πληροφορίες για το έργο τους.

«Το όχημα είναι όλο κατασκευασμένο από ανθρακόνημα. Ζυγίζει μόλις 26 κιλά, έχει πολύ μικρό
συντελεστή οπισθέλκουσας, πράγμα που σημαίνει ότι στη μέγιστη ταχύτητά του, που είναι περίπου 30
χλμ/ώρα, έχει πολύ μικρή αντίσταση από τον αέρα και αυτό μας βοηθάει να διανύσουμε μεγαλύτερη
απόσταση χωρίς να καταναλώνουμε ενέργεια», δήλωσε στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο
υπεύθυνος του project Γιώργος Περίφανος.

Για τη συγκεκριμένη επίδοση μάλιστα, η Orca έλαβε πλήθος διακρίσεων και διεθνών βραβείων.
«Συμμετέχουμε κάθε χρόνο στο διαγωνισμό του Shell-Eco Marathon όπου το 2017 κατακτήσαμε την
πρώτη θέση στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ την επόμενη χρονιά στην κατηγορία Prototype Battery Electric
στην κατάταξη οικονομίας κατανάλωσης κατακτήσαμε την 8η θέση σε Ευρώπη και Αφρική, με επίδοση
420 χιλιόμετρα ανά κιλοβατώρα», συμπλήρωσε ο υπεύθυνος marketing Στράτος Παππάς.

Τα μονοθέσια σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και βελτιστοποιούνται από τους φοιτητές μέσα στο χώρο
του Ιδρύματος, με την χρήση του μοντέλου CAD από τις υπολογιστικές προσομοιώσεις σε πραγματικές
σύνθετες τρισδιάστατες επιφάνειες, μέσω πολύπλοκης κατασκευαστικής διαδικασίας για τη δημιουργία
σασί προηγμένης τεχνολογίας.

«Η συγκεκριμένη προσπάθεια των φοιτητών είναι εξαιρετική και εμβληματική, όχι μόνο για το
δημιούργημά τους, αλλά και για τη μεταξύ τους συνεργατικότητα, αφού φοιτητές από διάφορες
ειδικότητες μπορούν να συγχρωτίζονται ώστε να δώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα», ανέφερε ο πρύτανης
του ΠΑΔΑ Παναγιώτης Καλδής, που δήλωσε υπερήφανος που τα νέα παιδιά επιλέγουν για τις σπουδές τους
στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, το οποίο, όπως υπογράμμισε, είναι το πρώτο “ πράσινο” πανεπιστήμιο.

«Το ΠΑΔΑ έχει μόλις τρία χρόνια ζωής ως πανεπιστήμιο, καθώς προέρχεται από τρία ιδρύματα
εκπαίδευσης και έρευνας στο χώρο της Αττικής, που προσέφεραν χιλιάδες αποφοίτους και συνέβαλαν
καταλυτικά στην ανάπτυξη της χώρας και διεθνώς. Έχουμε είκοσι επτά τμήματα και σχολές και
καλύπτουμε όλες τις σύγχρονες ειδικότητες. Δεν έχουμε ιατρική και νομική, αλλά έχουμε ισχυρό
υπόβαθρο σε παραϊατρικά επαγγέλματα και επιστήμες πρόνοιας και υγείας. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στον
τεχνολογικό εξοπλισμό όπως και να έχουμε συνθήκες και εργαστήρια τελευταίας λέξης», σημείωσε ο κ.
Καλδής.

Επεσήμανε ακόμη ότι η μεγαλύτερη επένδυση είναι οι άνθρωποι, γι’ αυτό και υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για την ευημερία των φοιτητών. «Μέσα σε αυτή τη λογική ολοκληρώσαμε τον εκσυγχρονισμό όλων των
γυμναστηρίων, προχωρούμε σε νέα γήπεδα βόλεϊ, beach βόλεϊ και μπάσκετ και άλλες αθλοπαιδιές.
Θεωρούμε ότι το οικοσύστημά μας είναι εξαιρετικά ελκυστικό και υπάρχει πάρα πολύ πράσινο». Μάλιστα
ο πρύτανης τόνισε ότι υποδέχθηκε με χαρά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της 86ης ΔΕΘ
για τις 1.100 νέες φοιτητικές εστίες που προετοιμάζονται κοντά στο ίδρυμα και θα δώσουν λύση σε
άτομα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά.

Β. Καζ.
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Μία “όρκα”… 26 κιλών, τραβάει τα βλέμματα των επισκεπτών

Ονομάζεται Orca, αλλά είναι ένα πρότυπο μονοθέσιο που δημιούργησε η φοιτητική ομάδα του
πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ). Η μόνη σχέση με τη γνωστή φάλαινα είναι ότι αποτέλεσε την
έμπνευση για να δώσουν στο όχημα παρόμοιο σχήμα. Άλλωστε το διάσημο κήτος ζυγίζει αρκετούς τόνους,
ενώ το συγκεκριμένο ηλεκτροκίνητο λιγότερο από 30 κιλά.

Η «Orca» τραβάει τα βλέμματα των επισκεπτών του σταντ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην 86η
ΔΕΘ, αφού οι φοιτητές – μέλη της ομάδας που τη δημιούργησαν, είναι παρόντες για να δώσουν όλες τις
πληροφορίες για το έργο τους.

«Το όχημα είναι όλο κατασκευασμένο από ανθρακόνημα. Ζυγίζει μόλις 26 κιλά, έχει πολύ μικρό
συντελεστή οπισθέλκουσας, πράγμα που σημαίνει ότι στη μέγιστη ταχύτητά του, που είναι περίπου 30
χλμ/ώρα, έχει πολύ μικρή αντίσταση από τον αέρα και αυτό μας βοηθάει να διανύσουμε μεγαλύτερη
απόσταση χωρίς να καταναλώνουμε ενέργεια», δήλωσε  ο υπεύθυνος του project Γιώργος Περίφανος.

Για τη συγκεκριμένη επίδοση μάλιστα, η Orca έλαβε πλήθος διακρίσεων και διεθνών βραβείων.
«Συμμετέχουμε κάθε χρόνο στο διαγωνισμό του Shell-Eco Marathon όπου το 2017 κατακτήσαμε την
πρώτη θέση στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ την επόμενη χρονιά στην κατηγορία Prototype Battery Electric
στην κατάταξη οικονομίας κατανάλωσης κατακτήσαμε την 8η θέση σε Ευρώπη και Αφρική, με επίδοση
420 χιλιόμετρα ανά κιλοβατώρα», συμπλήρωσε ο υπεύθυνος marketing Στράτος Παππάς.

Τα μονοθέσια σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και βελτιστοποιούνται από τους φοιτητές μέσα στο χώρο
του Ιδρύματος, με την χρήση του μοντέλου CAD από τις υπολογιστικές προσομοιώσεις σε πραγματικές
σύνθετες τρισδιάστατες επιφάνειες, μέσω πολύπλοκης κατασκευαστικής διαδικασίας για τη δημιουργία
σασί προηγμένης τεχνολογίας.

«Η συγκεκριμένη προσπάθεια των φοιτητών είναι εξαιρετική και εμβληματική, όχι μόνο για το
δημιούργημά τους, αλλά και για τη μεταξύ τους συνεργατικότητα, αφού φοιτητές από διάφορες
ειδικότητες μπορούν να συγχρωτίζονται ώστε να δώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα», ανέφερε ο πρύτανης
του ΠΑΔΑ Παναγιώτης Καλδής, που δήλωσε υπερήφανος που τα νέα παιδιά επιλέγουν για τις σπουδές τους
στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, το οποίο, όπως υπογράμμισε, είναι το πρώτο “ πράσινο” πανεπιστήμιο.

«Το ΠΑΔΑ έχει μόλις τρία χρόνια ζωής ως πανεπιστήμιο, καθώς προέρχεται από τρία ιδρύματα
εκπαίδευσης και έρευνας στο χώρο της Αττικής, που προσέφεραν χιλιάδες αποφοίτους και συνέβαλαν
καταλυτικά στην ανάπτυξη της χώρας και διεθνώς. Έχουμε είκοσι επτά τμήματα και σχολές και
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καλύπτουμε όλες τις σύγχρονες ειδικότητες. Δεν έχουμε ιατρική και νομική, αλλά έχουμε ισχυρό
υπόβαθρο σε παραϊατρικά επαγγέλματα και επιστήμες πρόνοιας και υγείας. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στον
τεχνολογικό εξοπλισμό όπως και να έχουμε συνθήκες και εργαστήρια τελευταίας λέξης», σημείωσε ο κ.
Καλδής.

Επεσήμανε ακόμη ότι η μεγαλύτερη επένδυση είναι οι άνθρωποι, γι’ αυτό και υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για την ευημερία των φοιτητών. «Μέσα σε αυτή τη λογική ολοκληρώσαμε τον εκσυγχρονισμό όλων των
γυμναστηρίων, προχωρούμε σε νέα γήπεδα βόλεϊ, beach βόλεϊ και μπάσκετ και άλλες αθλοπαιδιές.
Θεωρούμε ότι το οικοσύστημά μας είναι εξαιρετικά ελκυστικό και υπάρχει πάρα πολύ πράσινο». Μάλιστα
ο πρύτανης τόνισε ότι υποδέχθηκε με χαρά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της 86ης ΔΕΘ
για τις 1.100 νέες φοιτητικές εστίες που προετοιμάζονται κοντά στο ίδρυμα και θα δώσουν λύση σε
άτομα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά.

Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
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Μια... Orca 26 κιλών στη ΔΕΘ: Το ηλεκτρικό όχημα που μαγνητίζει τα
βλέμματα

Μία «όρκα»... 26 κιλών, τραβάει τα βλέματα των επισκεπτών στο περίπτερο του ΠΑΔΑ στην 86η ΔΕΘ

Ονομάζεται Orca, αλλά είναι ένα πρότυπο μονοθέσιο που δημιούργησε η φοιτητική ομάδα του
πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ). Η μόνη σχέση με τη γνωστή φάλαινα είναι ότι αποτέλεσε την
έμπνευση για να δώσουν στο όχημα παρόμοιο σχήμα. Άλλωστε το διάσημο κήτος ζυγίζει αρκετούς τόνους,
ενώ το συγκεκριμένο ηλεκτροκίνητο λιγότερο από 30 κιλά.

Η «Orca» τραβάει τα βλέμματα των επισκεπτών του σταντ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην 86η
ΔΕΘ, αφού οι φοιτητές – μέλη της ομάδας που τη δημιούργησαν, είναι παρόντες για να δώσουν όλες τις
πληροφορίες για το έργο τους.

«Το όχημα είναι όλο κατασκευασμένο από ανθρακόνημα. Ζυγίζει μόλις 26 κιλά, έχει πολύ μικρό
συντελεστή οπισθέλκουσας, πράγμα που σημαίνει ότι στη μέγιστη ταχύτητά του, που είναι περίπου 30
χλμ/ώρα, έχει πολύ μικρή αντίσταση από τον αέρα και αυτό μας βοηθάει να διανύσουμε μεγαλύτερη
απόσταση χωρίς να καταναλώνουμε ενέργεια», δήλωσε στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο
υπεύθυνος του project Γιώργος Περίφανος.

Για τη συγκεκριμένη επίδοση μάλιστα, η Orca έλαβε πλήθος διακρίσεων και διεθνών βραβείων.
«Συμμετέχουμε κάθε χρόνο στο διαγωνισμό του Shell-Eco Marathon όπου το 2017 κατακτήσαμε την
πρώτη θέση στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ την επόμενη χρονιά στην κατηγορία Prototype Battery Electric
στην κατάταξη οικονομίας κατανάλωσης κατακτήσαμε την 8η θέση σε Ευρώπη και Αφρική, με επίδοση
420 χιλιόμετρα ανά κιλοβατώρα», συμπλήρωσε ο υπεύθυνος marketing Στράτος Παππάς.

Τα μονοθέσια σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και βελτιστοποιούνται από τους φοιτητές μέσα στο χώρο
του Ιδρύματος, με την χρήση του μοντέλου CAD από τις υπολογιστικές προσομοιώσεις σε πραγματικές
σύνθετες τρισδιάστατες επιφάνειες, μέσω πολύπλοκης κατασκευαστικής διαδικασίας για τη δημιουργία
σασί προηγμένης τεχνολογίας.

«Η συγκεκριμένη προσπάθεια των φοιτητών είναι εξαιρετική και εμβληματική, όχι μόνο για το
δημιούργημά τους, αλλά και για τη μεταξύ τους συνεργατικότητα, αφού φοιτητές από διάφορες
ειδικότητες μπορούν να συγχρωτίζονται ώστε να δώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα», ανέφερε ο πρύτανης
του ΠΑΔΑ Παναγιώτης Καλδής, που δήλωσε υπερήφανος που τα νέα παιδιά επιλέγουν για τις σπουδές τους
στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, το οποίο, όπως υπογράμμισε, είναι το πρώτο “πράσινο” πανεπιστήμιο.

«Το ΠΑΔΑ έχει μόλις τρία χρόνια ζωής ως πανεπιστήμιο, καθώς προέρχεται από τρία ιδρύματα
εκπαίδευσης και έρευνας στο χώρο της Αττικής, που προσέφεραν χιλιάδες αποφοίτους και συνέβαλαν
καταλυτικά στην ανάπτυξη της χώρας και διεθνώς. Έχουμε είκοσι επτά τμήματα και σχολές και
καλύπτουμε όλες τις σύγχρονες ειδικότητες. Δεν έχουμε ιατρική και νομική, αλλά έχουμε ισχυρό
υπόβαθρο σε παραϊατρικά επαγγέλματα και επιστήμες πρόνοιας και υγείας. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στον
τεχνολογικό εξοπλισμό όπως και να έχουμε συνθήκες και εργαστήρια τελευταίας λέξης», σημείωσε ο κ.
Καλδής.

Επεσήμανε ακόμη ότι η μεγαλύτερη επένδυση είναι οι άνθρωποι, γι’ αυτό και υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για την ευημερία των φοιτητών. «Μέσα σε αυτή τη λογική ολοκληρώσαμε τον εκσυγχρονισμό όλων των
γυμναστηρίων, προχωρούμε σε νέα γήπεδα βόλεϊ, beach βόλεϊ και μπάσκετ και άλλες αθλοπαιδιές.
Θεωρούμε ότι το οικοσύστημά μας είναι εξαιρετικά ελκυστικό και υπάρχει πάρα πολύ πράσινο». Μάλιστα
ο πρύτανης τόνισε ότι υποδέχθηκε με χαρά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της 86ης ΔΕΘ
για τις 1.100 νέες φοιτητικές εστίες που προετοιμάζονται κοντά στο ίδρυμα και θα δώσουν λύση σε
άτομα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά.
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Μια... Orca 26 κιλών στη Θεσσαλονίκη: Το ηλεκτρικό όχημα "επανάσταση"
στη ΔΕΘ

Ονομάζεται Orca, αλλά είναι ένα πρότυπο μονοθέσιο που δημιούργησε η φοιτητική ομάδα του
πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ). Η μόνη σχέση με τη γνωστή φάλαινα είναι ότι αποτέλεσε την
έμπνευση για να δώσουν στο όχημα παρόμοιο σχήμα. Άλλωστε το διάσημο κήτος ζυγίζει αρκετούς τόνους,
ενώ το συγκεκριμένο ηλεκτροκίνητο λιγότερο από 30 κιλά. Η "Orca" τραβάει τα βλέμματα των
επισκεπτών του σταντ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην 86η ΔΕΘ, αφού οι φοιτητές - μέλη της
ομάδας που τη δημιούργησαν, είναι παρόντες για να δώσουν όλες τις πληροφορίες για το έργο τους. "Το
όχημα είναι όλο κατασκευασμένο από ανθρακόνημα. Ζυγίζει μόλις 26 κιλά, έχει πολύ μικρό συντελεστή
οπισθέλκουσας, πράγμα που σημαίνει ότι στη μέγιστη ταχύτητά του, που είναι περίπου 30 χλμ/ώρα, έχει
πολύ μικρή αντίσταση από τον αέρα και αυτό μας βοηθάει να διανύσουμε μεγαλύτερη απόσταση χωρίς να
καταναλώνουμε ενέργεια", δήλωσε στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο...
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Μια... Orca 26 κιλών στη Θεσσαλονίκη: Το ηλεκτρικό όχημα- «επανάσταση»
στη ΔΕΘ- Δείτε βίντεο

Η «Orca» τραβάει τα βλέμματα των επισκεπτών του σταντ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην 86η
ΔΕΘ, αφού οι φοιτητές – μέλη της ομάδας που τη δημιούργησαν, είναι παρόντες για να δώσουν όλες τις
πληροφορίες για το έργο τους.

Ονομάζεται Orca, αλλά είναι ένα πρότυπο μονοθέσιο που δημιούργησε η φοιτητική ομάδα του
πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ). Η μόνη σχέση με τη γνωστή φάλαινα είναι ότι αποτέλεσε την
έμπνευση για να δώσουν στο όχημα παρόμοιο σχήμα. Άλλωστε το διάσημο κήτος ζυγίζει αρκετούς τόνους,
ενώ το συγκεκριμένο ηλεκτροκίνητο λιγότερο από 30 κιλά.

Η «Orca» τραβάει τα βλέμματα των επισκεπτών του σταντ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην 86η
ΔΕΘ, αφού οι φοιτητές – μέλη της ομάδας που τη δημιούργησαν, είναι παρόντες για να δώσουν όλες τις
πληροφορίες για το έργο τους.

«Το όχημα είναι όλο κατασκευασμένο από ανθρακόνημα. Ζυγίζει μόλις 26 κιλά, έχει πολύ μικρό
συντελεστή οπισθέλκουσας, πράγμα που σημαίνει ότι στη μέγιστη ταχύτητά του, που είναι περίπου 30
χλμ/ώρα, έχει πολύ μικρή αντίσταση από τον αέρα και αυτό μας βοηθάει να διανύσουμε μεγαλύτερη
απόσταση χωρίς να καταναλώνουμε ενέργεια», δήλωσε στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο
υπεύθυνος του project Γιώργος Περίφανος.

Για τη συγκεκριμένη επίδοση μάλιστα, η Orca έλαβε πλήθος διακρίσεων και διεθνών βραβείων.
«Συμμετέχουμε κάθε χρόνο στο διαγωνισμό του Shell-Eco Marathon όπου το 2017 κατακτήσαμε την
πρώτη θέση στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ την επόμενη χρονιά στην κατηγορία Prototype Battery Electric
στην κατάταξη οικονομίας κατανάλωσης κατακτήσαμε την 8η θέση σε Ευρώπη και Αφρική, με επίδοση
420 χιλιόμετρα ανά κιλοβατώρα», συμπλήρωσε ο υπεύθυνος marketing Στράτος Παππάς.

Τα μονοθέσια σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και βελτιστοποιούνται από τους φοιτητές μέσα στο χώρο
του Ιδρύματος, με την χρήση του μοντέλου CAD από τις υπολογιστικές προσομοιώσεις σε πραγματικές
σύνθετες τρισδιάστατες επιφάνειες, μέσω πολύπλοκης κατασκευαστικής διαδικασίας για τη δημιουργία
σασί προηγμένης τεχνολογίας.

«Η συγκεκριμένη προσπάθεια των φοιτητών είναι εξαιρετική και εμβληματική, όχι μόνο για το
δημιούργημά τους, αλλά και για τη μεταξύ τους συνεργατικότητα, αφού φοιτητές από διάφορες
ειδικότητες μπορούν να συγχρωτίζονται ώστε να δώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα», ανέφερε ο πρύτανης
του ΠΑΔΑ Παναγιώτης Καλδής, που δήλωσε υπερήφανος που τα νέα παιδιά επιλέγουν για τις σπουδές τους
στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, το οποίο, όπως υπογράμμισε, είναι το πρώτο “πράσινο” πανεπιστήμιο.

«Το ΠΑΔΑ έχει μόλις τρία χρόνια ζωής ως πανεπιστήμιο, καθώς προέρχεται από τρία ιδρύματα
εκπαίδευσης και έρευνας στο χώρο της Αττικής, που προσέφεραν χιλιάδες αποφοίτους και συνέβαλαν
καταλυτικά στην ανάπτυξη της χώρας και διεθνώς. Έχουμε είκοσι επτά τμήματα και σχολές και
καλύπτουμε όλες τις σύγχρονες ειδικότητες. Δεν έχουμε ιατρική και νομική, αλλά έχουμε ισχυρό
υπόβαθρο σε παραϊατρικά επαγγέλματα και επιστήμες πρόνοιας και υγείας. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στον
τεχνολογικό εξοπλισμό όπως και να έχουμε συνθήκες και εργαστήρια τελευταίας λέξης», σημείωσε ο κ.
Καλδής.

Επεσήμανε ακόμη ότι η μεγαλύτερη επένδυση είναι οι άνθρωποι, γι’ αυτό και υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για την ευημερία των φοιτητών. «Μέσα σε αυτή τη λογική ολοκληρώσαμε τον εκσυγχρονισμό όλων των
γυμναστηρίων, προχωρούμε σε νέα γήπεδα βόλεϊ, beach βόλεϊ και μπάσκετ και άλλες αθλοπαιδιές.
Θεωρούμε ότι το οικοσύστημά μας είναι εξαιρετικά ελκυστικό και υπάρχει πάρα πολύ πράσινο». Μάλιστα
ο πρύτανης τόνισε ότι υποδέχθηκε με χαρά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της 86ης ΔΕΘ
για τις 1.100 νέες φοιτητικές εστίες που προετοιμάζονται κοντά στο ίδρυμα και θα δώσουν λύση σε
άτομα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
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Μια... Orca 26 κιλών στη Θεσσαλονίκη: Το ηλεκτρικό όχημα «επανάσταση»
στη ΔΕΘ

Η «Orca» τραβάει τα βλέμματα των επισκεπτών του σταντ
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην 86η ΔΕΘ, ενώ οι
φοιτητές–μέλη της ομάδας που τη δημιούργησαν είναι εκεί
για να δώσουν όλες τις πληροφορίες.
Ονομάζεται Orca, αλλά είναι ένα πρότυπο μονοθέσιο που δημιούργησε η φοιτητική ομάδα του
πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ). Η μόνη σχέση με τη γνωστή φάλαινα είναι ότι αποτέλεσε την
έμπνευση για να δώσουν στο όχημα παρόμοιο σχήμα. Άλλωστε το διάσημο κήτος ζυγίζει αρκετούς τόνους,
ενώ το συγκεκριμένο ηλεκτροκίνητο λιγότερο από 30 κιλά. 

 

Η «Orca» τραβάει τα βλέμματα των επισκεπτών του σταντ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην 86η
ΔΕΘ, αφού οι φοιτητές – μέλη της ομάδας που τη δημιούργησαν, είναι παρόντες για να δώσουν όλες τις
πληροφορίες για το έργο τους. 

«Το όχημα είναι όλο κατασκευασμένο από ανθρακόνημα. Ζυγίζει μόλις 26 κιλά, έχει πολύ μικρό
συντελεστή οπισθέλκουσας, πράγμα που σημαίνει ότι στη μέγιστη ταχύτητά του, που είναι περίπου 30
χλμ/ώρα, έχει πολύ μικρή αντίσταση από τον αέρα και αυτό μας βοηθάει να διανύσουμε μεγαλύτερη
απόσταση χωρίς να καταναλώνουμε ενέργεια», δήλωσε στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο
υπεύθυνος του project Γιώργος Περίφανος. 

Για τη συγκεκριμένη επίδοση μάλιστα, η Orca έλαβε πλήθος διακρίσεων και διεθνών βραβείων.
«Συμμετέχουμε κάθε χρόνο στο διαγωνισμό του Shell-Eco Marathon όπου το 2017 κατακτήσαμε την
πρώτη θέση στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ την επόμενη χρονιά στην κατηγορία Prototype Battery Electric
στην κατάταξη οικονομίας κατανάλωσης κατακτήσαμε την 8η θέση σε Ευρώπη και Αφρική, με επίδοση
420 χιλιόμετρα ανά κιλοβατώρα», συμπλήρωσε ο υπεύθυνος marketing Στράτος Παππάς. 

Τα μονοθέσια σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και βελτιστοποιούνται από τους φοιτητές μέσα στο χώρο
του Ιδρύματος, με την χρήση του μοντέλου CAD από τις υπολογιστικές προσομοιώσεις σε πραγματικές
σύνθετες τρισδιάστατες επιφάνειες, μέσω πολύπλοκης κατασκευαστικής διαδικασίας για τη δημιουργία
σασί προηγμένης τεχνολογίας. 

«Η συγκεκριμένη προσπάθεια των φοιτητών είναι εξαιρετική και εμβληματική, όχι μόνο για το
δημιούργημά τους, αλλά και για τη μεταξύ τους συνεργατικότητα, αφού φοιτητές από διάφορες
ειδικότητες μπορούν να συγχρωτίζονται ώστε να δώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα», ανέφερε ο πρύτανης
του ΠΑΔΑ Παναγιώτης Καλδής, που δήλωσε υπερήφανος που τα νέα παιδιά επιλέγουν για τις σπουδές τους
στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, το οποίο, όπως υπογράμμισε, είναι το πρώτο “πράσινο” πανεπιστήμιο. 
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«Το ΠΑΔΑ έχει μόλις τρία χρόνια ζωής ως πανεπιστήμιο, καθώς προέρχεται από τρία ιδρύματα
εκπαίδευσης και έρευνας στο χώρο της Αττικής, που προσέφεραν χιλιάδες αποφοίτους και συνέβαλαν
καταλυτικά στην ανάπτυξη της χώρας και διεθνώς. Έχουμε είκοσι επτά τμήματα και σχολές και
καλύπτουμε όλες τις σύγχρονες ειδικότητες. Δεν έχουμε ιατρική και νομική, αλλά έχουμε ισχυρό
υπόβαθρο σε παραϊατρικά επαγγέλματα και επιστήμες πρόνοιας και υγείας. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στον
τεχνολογικό εξοπλισμό όπως και να έχουμε συνθήκες και εργαστήρια τελευταίας λέξης», σημείωσε ο κ.
Καλδής. 

Επεσήμανε ακόμη ότι η μεγαλύτερη επένδυση είναι οι άνθρωποι, γι’ αυτό και υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για την ευημερία των φοιτητών. «Μέσα σε αυτή τη λογική ολοκληρώσαμε τον εκσυγχρονισμό όλων των
γυμναστηρίων, προχωρούμε σε νέα γήπεδα βόλεϊ, beach βόλεϊ και μπάσκετ και άλλες αθλοπαιδιές.
Θεωρούμε ότι το οικοσύστημά μας είναι εξαιρετικά ελκυστικό και υπάρχει πάρα πολύ πράσινο». Μάλιστα
ο πρύτανης τόνισε ότι υποδέχθηκε με χαρά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της 86ης ΔΕΘ
για τις 1.100 νέες φοιτητικές εστίες που προετοιμάζονται κοντά στο ίδρυμα και θα δώσουν λύση σε
άτομα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά. 

Πηγή: skai.gr
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Μια… Orca 26 κιλών στη Θεσσαλονίκη: Το ηλεκτρικό όχημα- «επανάσταση»
στη ΔΕΘ (vid)

Ονομάζεται Orca, αλλά είναι ένα πρότυπο μονοθέσιο που δημιούργησε η φοιτητική ομάδα του
πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  (ΠΑΔΑ). Η μόνη σχέση με τη γνωστή φάλαινα είναι ότι αποτέλεσε την
έμπνευση για να δώσουν στο όχημα παρόμοιο σχήμα. Άλλωστε το διάσημο κήτος ζυγίζει αρκετούς
τόνους, ενώ το συγκεκριμένο ηλεκτροκίνητο λιγότερο από 30 κιλά.

«Το όχημα είναι όλο κατασκευασμένο από ανθρακόνημα. Ζυγίζει μόλις 26 κιλά, έχει πολύ μικρό
συντελεστή οπισθέλκουσας, πράγμα που σημαίνει ότι στη μέγιστη ταχύτητά του, που είναι περίπου 30
χλμ/ώρα, έχει πολύ μικρή αντίσταση από τον αέρα και αυτό μας βοηθάει να διανύσουμε μεγαλύτερη
απόσταση χωρίς να καταναλώνουμε ενέργεια», δήλωσε στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο
υπεύθυνος του project Γιώργος Περίφανος.

Για τη συγκεκριμένη επίδοση μάλιστα, η Orca έλαβε πλήθος διακρίσεων και διεθνών βραβείων.
«Συμμετέχουμε κάθε χρόνο στο διαγωνισμό του Shell-Eco Marathon όπου το 2017 κατακτήσαμε την
πρώτη θέση στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ την επόμενη χρονιά στην κατηγορία Prototype Battery Electric
στην κατάταξη οικονομίας κατανάλωσης κατακτήσαμε την 8η θέση σε Ευρώπη και Αφρική, με επίδοση
420 χιλιόμετρα ανά κιλοβατώρα», συμπλήρωσε ο υπεύθυνος marketing Στράτος Παππάς.

Τα μονοθέσια σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και βελτιστοποιούνται από τους φοιτητές μέσα στο χώρο
του Ιδρύματος, με την χρήση του μοντέλου CAD από τις υπολογιστικές προσομοιώσεις σε πραγματικές
σύνθετες τρισδιάστατες επιφάνειες, μέσω πολύπλοκης κατασκευαστικής διαδικασίας για τη δημιουργία
σασί προηγμένης τεχνολογίας.
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«Η συγκεκριμένη προσπάθεια των φοιτητών είναι εξαιρετική και εμβληματική, όχι μόνο για το
δημιούργημά τους, αλλά και για τη μεταξύ τους συνεργατικότητα, αφού φοιτητές από διάφορες
ειδικότητες μπορούν να συγχρωτίζονται ώστε να δώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα», ανέφερε ο πρύτανης
του ΠΑΔΑ Παναγιώτης Καλδής, που δήλωσε υπερήφανος που τα νέα παιδιά επιλέγουν για τις σπουδές τους
στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, το οποίο, όπως υπογράμμισε, είναι το πρώτο “πράσινο” πανεπιστήμιο.

«Το ΠΑΔΑ έχει μόλις τρία χρόνια ζωής ως πανεπιστήμιο, καθώς προέρχεται από τρία ιδρύματα
εκπαίδευσης και έρευνας στο χώρο της Αττικής, που προσέφεραν χιλιάδες αποφοίτους και συνέβαλαν
καταλυτικά στην ανάπτυξη της χώρας και διεθνώς. Έχουμε είκοσι επτά τμήματα και σχολές και
καλύπτουμε όλες τις σύγχρονες ειδικότητες. Δεν έχουμε ιατρική και νομική, αλλά έχουμε ισχυρό
υπόβαθρο σε παραϊατρικά επαγγέλματα και επιστήμες πρόνοιας και υγείας. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στον
τεχνολογικό εξοπλισμό όπως και να έχουμε συνθήκες και εργαστήρια τελευταίας λέξης», σημείωσε ο κ.
Καλδής.

Επεσήμανε ακόμη ότι η μεγαλύτερη επένδυση είναι οι άνθρωποι, γι’ αυτό και υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για την ευημερία των φοιτητών. «Μέσα σε αυτή τη λογική ολοκληρώσαμε τον εκσυγχρονισμό όλων των
γυμναστηρίων, προχωρούμε σε νέα γήπεδα βόλεϊ, beach βόλεϊ και μπάσκετ και άλλες αθλοπαιδιές.
Θεωρούμε ότι το οικοσύστημά μας είναι εξαιρετικά ελκυστικό και υπάρχει πάρα πολύ πράσινο». Μάλιστα
ο πρύτανης τόνισε ότι υποδέχθηκε με χαρά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της
86ης ΔΕΘ για τις 1.100 νέες φοιτητικές εστίες που προετοιμάζονται κοντά στο ίδρυμα και θα
δώσουν λύση σε άτομα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δείτε επίσης: 86η ΔΕΘ: Πόλος έλξης οι συναυλίες και οι παράλληλες εκδηλώσεις της

Πηγή: Politic.gr

Ονομάζεται Orca, αλλά είναι ένα πρότυπο μονοθέσιο που δημιούργησε η φοιτητική ομάδα του
πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  (ΠΑΔΑ). Η μόνη σχέση με τη γνωστή φάλαινα είναι ότι αποτέλεσε την
έμπνευση για να δώσουν στο όχημα παρόμοιο σχήμα. Άλλωστε το διάσημο κήτος ζυγίζει αρκετούς
τόνους, ενώ το συγκεκριμένο ηλεκτροκίνητο λιγότερο από 30 κιλά.

«Το όχημα είναι όλο κατασκευασμένο από ανθρακόνημα. Ζυγίζει μόλις 26 κιλά, έχει πολύ μικρό
συντελεστή οπισθέλκουσας, πράγμα που σημαίνει ότι στη μέγιστη ταχύτητά του, που είναι περίπου 30
χλμ/ώρα, έχει πολύ μικρή αντίσταση από τον αέρα και αυτό μας βοηθάει να διανύσουμε μεγαλύτερη
απόσταση χωρίς να καταναλώνουμε ενέργεια», δήλωσε στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο
υπεύθυνος του project Γιώργος Περίφανος.

Για τη συγκεκριμένη επίδοση μάλιστα, η Orca έλαβε πλήθος διακρίσεων και διεθνών βραβείων.
«Συμμετέχουμε κάθε χρόνο στο διαγωνισμό του Shell-Eco Marathon όπου το 2017 κατακτήσαμε την
πρώτη θέση στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ την επόμενη χρονιά στην κατηγορία Prototype Battery Electric
στην κατάταξη οικονομίας κατανάλωσης κατακτήσαμε την 8η θέση σε Ευρώπη και Αφρική, με επίδοση
420 χιλιόμετρα ανά κιλοβατώρα», συμπλήρωσε ο υπεύθυνος marketing Στράτος Παππάς.

Τα μονοθέσια σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και βελτιστοποιούνται από τους φοιτητές μέσα στο χώρο
του Ιδρύματος, με την χρήση του μοντέλου CAD από τις υπολογιστικές προσομοιώσεις σε πραγματικές
σύνθετες τρισδιάστατες επιφάνειες, μέσω πολύπλοκης κατασκευαστικής διαδικασίας για τη δημιουργία
σασί προηγμένης τεχνολογίας.

«Η συγκεκριμένη προσπάθεια των φοιτητών είναι εξαιρετική και εμβληματική, όχι μόνο για το
δημιούργημά τους, αλλά και για τη μεταξύ τους συνεργατικότητα, αφού φοιτητές από διάφορες
ειδικότητες μπορούν να συγχρωτίζονται ώστε να δώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα», ανέφερε ο πρύτανης
του ΠΑΔΑ Παναγιώτης Καλδής, που δήλωσε υπερήφανος που τα νέα παιδιά επιλέγουν για τις σπουδές τους
στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, το οποίο, όπως υπογράμμισε, είναι το πρώτο “πράσινο” πανεπιστήμιο.

«Το ΠΑΔΑ έχει μόλις τρία χρόνια ζωής ως πανεπιστήμιο, καθώς προέρχεται από τρία ιδρύματα
εκπαίδευσης και έρευνας στο χώρο της Αττικής, που προσέφεραν χιλιάδες αποφοίτους και συνέβαλαν
καταλυτικά στην ανάπτυξη της χώρας και διεθνώς. Έχουμε είκοσι επτά τμήματα και σχολές και
καλύπτουμε όλες τις σύγχρονες ειδικότητες. Δεν έχουμε ιατρική και νομική, αλλά έχουμε ισχυρό
υπόβαθρο σε παραϊατρικά επαγγέλματα και επιστήμες πρόνοιας και υγείας. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στον
τεχνολογικό εξοπλισμό όπως και να έχουμε συνθήκες και εργαστήρια τελευταίας λέξης», σημείωσε ο κ.
Καλδής.
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Επεσήμανε ακόμη ότι η μεγαλύτερη επένδυση είναι οι άνθρωποι, γι’ αυτό και υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για την ευημερία των φοιτητών. «Μέσα σε αυτή τη λογική ολοκληρώσαμε τον εκσυγχρονισμό όλων των
γυμναστηρίων, προχωρούμε σε νέα γήπεδα βόλεϊ, beach βόλεϊ και μπάσκετ και άλλες αθλοπαιδιές.
Θεωρούμε ότι το οικοσύστημά μας είναι εξαιρετικά ελκυστικό και υπάρχει πάρα πολύ πράσινο». Μάλιστα
ο πρύτανης τόνισε ότι υποδέχθηκε με χαρά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της
86ης ΔΕΘ για τις 1.100 νέες φοιτητικές εστίες που προετοιμάζονται κοντά στο ίδρυμα και θα
δώσουν λύση σε άτομα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δείτε επίσης: 86η ΔΕΘ: Πόλος έλξης οι συναυλίες και οι παράλληλες εκδηλώσεις της

Πηγή: Politic.gr
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Μια… Orca 26 κιλών στη Θεσσαλονίκη: Το ηλεκτρικό όχημα- «επανάσταση»
στη ΔΕΘ (vid)

Ονομάζεται Orca, αλλά είναι ένα πρότυπο μονοθέσιο που δημιούργησε η φοιτητική ομάδα του
πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  (ΠΑΔΑ). Η μόνη σχέση με τη γνωστή φάλαινα είναι ότι αποτέλεσε την
έμπνευση για να δώσουν στο όχημα παρόμοιο σχήμα. Άλλωστε το διάσημο κήτος ζυγίζει αρκετούς
τόνους, ενώ το συγκεκριμένο ηλεκτροκίνητο λιγότερο από 30 κιλά.

«Το όχημα είναι όλο κατασκευασμένο από ανθρακόνημα. Ζυγίζει μόλις 26 κιλά, έχει πολύ μικρό
συντελεστή οπισθέλκουσας, πράγμα που σημαίνει ότι στη μέγιστη ταχύτητά του, που είναι περίπου 30
χλμ/ώρα, έχει πολύ μικρή αντίσταση από τον αέρα και αυτό μας βοηθάει να διανύσουμε μεγαλύτερη
απόσταση χωρίς να καταναλώνουμε ενέργεια», δήλωσε στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο
υπεύθυνος του project Γιώργος Περίφανος.

Για τη συγκεκριμένη επίδοση μάλιστα, η Orca έλαβε πλήθος διακρίσεων και διεθνών βραβείων.
«Συμμετέχουμε κάθε χρόνο στο διαγωνισμό του Shell-Eco Marathon όπου το 2017 κατακτήσαμε την
πρώτη θέση στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ την επόμενη χρονιά στην κατηγορία Prototype Battery Electric
στην κατάταξη οικονομίας κατανάλωσης κατακτήσαμε την 8η θέση σε Ευρώπη και Αφρική, με επίδοση
420 χιλιόμετρα ανά κιλοβατώρα», συμπλήρωσε ο υπεύθυνος marketing Στράτος Παππάς.

Τα μονοθέσια σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και βελτιστοποιούνται από τους φοιτητές μέσα στο χώρο
του Ιδρύματος, με την χρήση του μοντέλου CAD από τις υπολογιστικές προσομοιώσεις σε πραγματικές
σύνθετες τρισδιάστατες επιφάνειες, μέσω πολύπλοκης κατασκευαστικής διαδικασίας για τη δημιουργία
σασί προηγμένης τεχνολογίας.

«Η συγκεκριμένη προσπάθεια των φοιτητών είναι εξαιρετική και εμβληματική, όχι μόνο για το
δημιούργημά τους, αλλά και για τη μεταξύ τους συνεργατικότητα, αφού φοιτητές από διάφορες
ειδικότητες μπορούν να συγχρωτίζονται ώστε να δώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα», ανέφερε ο πρύτανης
του ΠΑΔΑ Παναγιώτης Καλδής, που δήλωσε υπερήφανος που τα νέα παιδιά επιλέγουν για τις σπουδές τους
στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, το οποίο, όπως υπογράμμισε, είναι το πρώτο “πράσινο” πανεπιστήμιο.

«Το ΠΑΔΑ έχει μόλις τρία χρόνια ζωής ως πανεπιστήμιο, καθώς προέρχεται από τρία ιδρύματα
εκπαίδευσης και έρευνας στο χώρο της Αττικής, που προσέφεραν χιλιάδες αποφοίτους και συνέβαλαν
καταλυτικά στην ανάπτυξη της χώρας και διεθνώς. Έχουμε είκοσι επτά τμήματα και σχολές και
καλύπτουμε όλες τις σύγχρονες ειδικότητες. Δεν έχουμε ιατρική και νομική, αλλά έχουμε ισχυρό
υπόβαθρο σε παραϊατρικά επαγγέλματα και επιστήμες πρόνοιας και υγείας. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στον
τεχνολογικό εξοπλισμό όπως και να έχουμε συνθήκες και εργαστήρια τελευταίας λέξης», σημείωσε ο κ.
Καλδής.

Επεσήμανε ακόμη ότι η μεγαλύτερη επένδυση είναι οι άνθρωποι, γι’ αυτό και υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για την ευημερία των φοιτητών. «Μέσα σε αυτή τη λογική ολοκληρώσαμε τον εκσυγχρονισμό όλων των
γυμναστηρίων, προχωρούμε σε νέα γήπεδα βόλεϊ, beach βόλεϊ και μπάσκετ και άλλες αθλοπαιδιές.
Θεωρούμε ότι το οικοσύστημά μας είναι εξαιρετικά ελκυστικό και υπάρχει πάρα πολύ πράσινο». Μάλιστα
ο πρύτανης τόνισε ότι υποδέχθηκε με χαρά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της
86ης ΔΕΘ για τις 1.100 νέες φοιτητικές εστίες που προετοιμάζονται κοντά στο ίδρυμα και θα
δώσουν λύση σε άτομα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δείτε επίσης: 86η ΔΕΘ: Πόλος έλξης οι συναυλίες και οι παράλληλες εκδηλώσεις της
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Μια… Orca 26 κιλών στη Θεσσαλονίκη: Το ηλεκτρικό όχημα- «επανάσταση»
στη ΔΕΘ- Δείτε βίντεο

Η «Orca» τραβάει τα βλέμματα των επισκεπτών του σταντ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην 86η
ΔΕΘ, αφού οι φοιτητές – μέλη της ομάδας που τη δημιούργησαν, είναι παρόντες για να δώσουν όλες τις
πληροφορίες για το έργο τους.

«Το όχημα είναι όλο κατασκευασμένο από ανθρακόνημα. Ζυγίζει μόλις 26 κιλά, έχει πολύ μικρό
συντελεστή οπισθέλκουσας, πράγμα που σημαίνει ότι στη μέγιστη ταχύτητά του, που είναι περίπου 30
χλμ/ώρα, έχει πολύ μικρή αντίσταση από τον αέρα και αυτό μας βοηθάει να διανύσουμε μεγαλύτερη
απόσταση χωρίς να καταναλώνουμε ενέργεια», δήλωσε στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο
υπεύθυνος του project Γιώργος Περίφανος.

Για τη συγκεκριμένη επίδοση μάλιστα, η Orca έλαβε πλήθος διακρίσεων και διεθνών βραβείων.
«Συμμετέχουμε κάθε χρόνο στο διαγωνισμό του Shell-Eco Marathon όπου το 2017 κατακτήσαμε την
πρώτη θέση στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ την επόμενη χρονιά στην κατηγορία Prototype Battery Electric
στην κατάταξη οικονομίας κατανάλωσης κατακτήσαμε την 8η θέση σε Ευρώπη και Αφρική, με επίδοση
420 χιλιόμετρα ανά κιλοβατώρα», συμπλήρωσε ο υπεύθυνος marketing Στράτος Παππάς.

Τα μονοθέσια σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και βελτιστοποιούνται από τους φοιτητές μέσα στο χώρο
του Ιδρύματος, με την χρήση του μοντέλου CAD από τις υπολογιστικές προσομοιώσεις σε πραγματικές
σύνθετες τρισδιάστατες επιφάνειες, μέσω πολύπλοκης κατασκευαστικής διαδικασίας για τη δημιουργία
σασί προηγμένης τεχνολογίας.

«Η συγκεκριμένη προσπάθεια των φοιτητών είναι εξαιρετική και εμβληματική, όχι μόνο για το
δημιούργημά τους, αλλά και για τη μεταξύ τους συνεργατικότητα, αφού φοιτητές από διάφορες
ειδικότητες μπορούν να συγχρωτίζονται ώστε να δώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα», ανέφερε ο πρύτανης
του ΠΑΔΑ Παναγιώτης Καλδής, που δήλωσε υπερήφανος που τα νέα παιδιά επιλέγουν για τις σπουδές τους
στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, το οποίο, όπως υπογράμμισε, είναι το πρώτο “πράσινο” πανεπιστήμιο.

«Το ΠΑΔΑ έχει μόλις τρία χρόνια ζωής ως πανεπιστήμιο, καθώς προέρχεται από τρία ιδρύματα
εκπαίδευσης και έρευνας στο χώρο της Αττικής, που προσέφεραν χιλιάδες αποφοίτους και συνέβαλαν
καταλυτικά στην ανάπτυξη της χώρας και διεθνώς. Έχουμε είκοσι επτά τμήματα και σχολές και
καλύπτουμε όλες τις σύγχρονες ειδικότητες. Δεν έχουμε ιατρική και νομική, αλλά έχουμε ισχυρό
υπόβαθρο σε παραϊατρικά επαγγέλματα και επιστήμες πρόνοιας και υγείας. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στον
τεχνολογικό εξοπλισμό όπως και να έχουμε συνθήκες και εργαστήρια τελευταίας λέξης», σημείωσε ο κ.
Καλδής.

Επεσήμανε ακόμη ότι η μεγαλύτερη επένδυση είναι οι άνθρωποι, γι’ αυτό και υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για την ευημερία των φοιτητών. «Μέσα σε αυτή τη λογική ολοκληρώσαμε τον εκσυγχρονισμό όλων των
γυμναστηρίων, προχωρούμε σε νέα γήπεδα βόλεϊ, beach βόλεϊ και μπάσκετ και άλλες αθλοπαιδιές.
Θεωρούμε ότι το οικοσύστημά μας είναι εξαιρετικά ελκυστικό και υπάρχει πάρα πολύ πράσινο». Μάλιστα
ο πρύτανης τόνισε ότι υποδέχθηκε με χαρά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της 86ης ΔΕΘ
για τις 1.100 νέες φοιτητικές εστίες που προετοιμάζονται κοντά στο ίδρυμα και θα δώσουν λύση σε
άτομα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά.
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Μια… Orca 26 κιλών στη Θεσσαλονίκη: Το ηλεκτρικό όχημα – “επανάσταση”
στη ΔΕΘ

Oνομάζεται Orca, αλλά είναι ένα πρότυπο μονοθέσιο που δημιούργησε η φοιτητική ομάδα του
πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ). Η μόνη σχέση με τη γνωστή φάλαινα είναι ότι αποτέλεσε την
έμπνευση για να δώσουν στο όχημα παρόμοιο σχήμα. Άλλωστε το διάσημο κήτος ζυγίζει αρκετούς τόνους,
ενώ το συγκεκριμένο ηλεκτροκίνητο λιγότερο από 30 κιλά.

Η «Orca» τραβάει τα βλέμματα των επισκεπτών του σταντ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην 86η
ΔΕΘ, αφού οι φοιτητές – μέλη της ομάδας που τη δημιούργησαν, είναι παρόντες για να δώσουν όλες τις
πληροφορίες για το έργο τους.

«Το όχημα είναι όλο κατασκευασμένο από ανθρακόνημα. Ζυγίζει μόλις 26 κιλά, έχει πολύ μικρό
συντελεστή οπισθέλκουσας, πράγμα που σημαίνει ότι στη μέγιστη ταχύτητά του, που είναι περίπου 30
χλμ/ώρα, έχει πολύ μικρή αντίσταση από τον αέρα και αυτό μας βοηθάει να διανύσουμε μεγαλύτερη
απόσταση χωρίς να καταναλώνουμε ενέργεια», δήλωσε στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο
υπεύθυνος του project Γιώργος Περίφανος.

Για τη συγκεκριμένη επίδοση μάλιστα, η Orca έλαβε πλήθος διακρίσεων και διεθνών βραβείων.
«Συμμετέχουμε κάθε χρόνο στο διαγωνισμό του Shell-Eco Marathon όπου το 2017 κατακτήσαμε την
πρώτη θέση στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ την επόμενη χρονιά στην κατηγορία Prototype Battery Electric
στην κατάταξη οικονομίας κατανάλωσης κατακτήσαμε την 8η θέση σε Ευρώπη και Αφρική, με επίδοση
420 χιλιόμετρα ανά κιλοβατώρα», συμπλήρωσε ο υπεύθυνος marketing Στράτος Παππάς.

Τα μονοθέσια σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και βελτιστοποιούνται από τους φοιτητές μέσα στο χώρο
του Ιδρύματος, με την χρήση του μοντέλου CAD από τις υπολογιστικές προσομοιώσεις σε πραγματικές
σύνθετες τρισδιάστατες επιφάνειες, μέσω πολύπλοκης κατασκευαστικής διαδικασίας για τη δημιουργία
σασί προηγμένης τεχνολογίας.

«Η συγκεκριμένη προσπάθεια των φοιτητών είναι εξαιρετική και εμβληματική, όχι μόνο για το
δημιούργημά τους, αλλά και για τη μεταξύ τους συνεργατικότητα, αφού φοιτητές από διάφορες
ειδικότητες μπορούν να συγχρωτίζονται ώστε να δώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα», ανέφερε ο πρύτανης
του ΠΑΔΑ Παναγιώτης Καλδής, που δήλωσε υπερήφανος που τα νέα παιδιά επιλέγουν για τις σπουδές τους
στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, το οποίο, όπως υπογράμμισε, είναι το πρώτο “πράσινο” πανεπιστήμιο.

«Το ΠΑΔΑ έχει μόλις τρία χρόνια ζωής ως πανεπιστήμιο, καθώς προέρχεται από τρία ιδρύματα
εκπαίδευσης και έρευνας στο χώρο της Αττικής, που προσέφεραν χιλιάδες αποφοίτους και συνέβαλαν
καταλυτικά στην ανάπτυξη της χώρας και διεθνώς. Έχουμε είκοσι επτά τμήματα και σχολές και
καλύπτουμε όλες τις σύγχρονες ειδικότητες. Δεν έχουμε ιατρική και νομική, αλλά έχουμε ισχυρό
υπόβαθρο σε παραϊατρικά επαγγέλματα και επιστήμες πρόνοιας και υγείας. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στον
τεχνολογικό εξοπλισμό όπως και να έχουμε συνθήκες και εργαστήρια τελευταίας λέξης», σημείωσε ο κ.
Καλδής.

Επεσήμανε ακόμη ότι η μεγαλύτερη επένδυση είναι οι άνθρωποι, γι’ αυτό και υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για την ευημερία των φοιτητών. «Μέσα σε αυτή τη λογική ολοκληρώσαμε τον εκσυγχρονισμό όλων των
γυμναστηρίων, προχωρούμε σε νέα γήπεδα βόλεϊ, beach βόλεϊ και μπάσκετ και άλλες αθλοπαιδιές.
Θεωρούμε ότι το οικοσύστημά μας είναι εξαιρετικά ελκυστικό και υπάρχει πάρα πολύ πράσινο». Μάλιστα
ο πρύτανης τόνισε ότι υποδέχθηκε με χαρά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της 86ης ΔΕΘ
για τις 1.100 νέες φοιτητικές εστίες που προετοιμάζονται κοντά στο ίδρυμα και θα δώσουν λύση σε
άτομα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Τέσσερις εικαστικές εγκαταστάσεις στην ψαραγορά της Αίγινας,
καταγράφουν την άυλη και υλική πολιτιστική κληρονομιά του νησιού.

Τέσσερις εικαστικές εγκαταστάσεις στην
ψαραγορά της Αίγινας, καταγράφουν την
άυλη και υλική πολιτιστική κληρονομιά του
νησιού.
Φεστιβάλς 11 Σεπτεμβρίου 2022

Τα εγκαίνια τεσσάρων εικαστικών εγκαταστάσεων πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στην
ψαραγορά. 

https://www.aeginaportal.gr/politismos/festivals/33768-tesseris-eikastikes-egkatastaseis-stin-psaragora-tis-aiginas-katagrafoun-tin-ayli-kai-yliki-politistiki-klironomia-tou-nisioy.html
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Οι εγκαταστάσεις αποτελούν αποτέλεσμα της συνεργασίας καθηγητών και φοιτητών των τμημάτων
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας και Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών της Σχολής
Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με την ομάδα Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων του 13ου Φεστιβάλ Φιστικιού Αίγινας, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που έχει
υπογραφεί μεταξύ του δήμου Αίγινας και του Εργαστηρίου "Σχεδιασμός (Design), Αρχιτεκτονικής
Εσωτερικών Χώρων και Οπτικοακουστική Τεκμηρίωση" της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τον Δήμο Αίγινας. 

Σύμφωνα με το σημείωμα της έκθεσης: "Η ανάπτυξη των projects βασίζεται στην έρευνα και καταγραφή
άυλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς, που συνδέεται με την ψαραγορά και τη σύγχρονη ερμηνεία
της". 

Εγκατάσταση 1 "Μιλώντας για τα ψάρια":   Συντονιστής ο Παύλος Συμεών με τους φοιτητές/τριες του
Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών: Ράνια Βασιλικιώτη, Αλέξανδρο Βουγιουκαλάκη,
Μορφούλα Δαφνητίδη, Σόνια Κουτσουκιάν, Παναγιώτη Λιόση, Αφροδίτη Λύτρα, Ορέστη Μπέλμπα, Χρήστο
Νέτσιο, Απόστολο Ράμμο, Αικατερίνη Σεϊρλή, Μαρία Τσελεμεντέ και Κωνσταντίνο Χάνη.

Παρουσιάζουν βίντεο καταγραφής της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, που αφορά τις ανεμότρατες και
τη λειτουργία των πάγκων στην ψαραγορά.

Εγκατάσταση 2 "Τυλίγοντας τα ψάρια":   Συντονίστρια η Νίκη Καποκάκη με τους φοιτητές/τριες του
Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, Ελευθερία Αρώνη, Γεώργιο Ζιώγα, Μαρίνα Καραπιπέρη,
Παναγιώτη Μελεούνη, Δήμητρα Νικολακάκη, Μαρία Σταμούλη και Νικηφόρο-Εμμανουήλ Τζεβελεκίδη με
προτάσεις χαρτιών περιτυλίγματος ψαριών.

Εγκατάσταση 3 "Η ζωή του ψαρά":  Συντονίστρια η Μάρθα Τσιάρα με τους φοιτητές του Τμήματος
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας Θοδωρή Αντιβάκη και Άγγελο Αγγελάκη.

Εγκατάσταση 4 "Η φανταστική ψαριά":   Συντονίστρια η Βάντα Χαλυβοπούλου με τον φοιτητή και την
φοιτήτρια του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας Παναγιώτη Τσινίκα και Όλγα Καραγιάννη.

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου.
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Θεσσαλονίκη: Η «Orca» τράβηξε όλα τα βλέμματα στην 86η ΔΕΘ (ΦΩΤΟ)

Ονομάζεται «Orca», αλλά είναι ένα πρότυπο μονοθέσιο που δημιούργησε η
φοιτητική ομάδα του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ). Η μόνη σχέση
με τη γνωστή φάλαινα είναι ότι αποτέλεσε την έμπνευση για να δώσουν στο
όχημα παρόμοιο σχήμα. Άλλωστε το διάσημο κήτος ζυγίζει αρκετούς τόνους,
ενώ το συγκεκριμένο ηλεκτροκίνητο λιγότερο από 30 κιλά.

Η «Orca» τραβάει τα βλέμματα των επισκεπτών του σταντ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην 86η
ΔΕΘ, αφού οι φοιτητές – μέλη της ομάδας που τη δημιούργησαν, είναι παρόντες για να δώσουν όλες τις
πληροφορίες για το έργο τους.

«Το όχημα είναι όλο κατασκευασμένο από ανθρακόνημα. Ζυγίζει μόλις 26 κιλά, έχει πολύ μικρό
συντελεστή οπισθέλκουσας, πράγμα που σημαίνει ότι στη μέγιστη ταχύτητά του, που είναι περίπου 30
χλμ/ώρα, έχει πολύ μικρή αντίσταση από τον αέρα και αυτό μας βοηθάει να διανύσουμε μεγαλύτερη
απόσταση χωρίς να καταναλώνουμε ενέργεια», δήλωσε στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο
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υπεύθυνος του project Γιώργος Περίφανος.

Για τη συγκεκριμένη επίδοση μάλιστα, η Orca έλαβε πλήθος διακρίσεων και διεθνών βραβείων.
«Συμμετέχουμε κάθε χρόνο στο διαγωνισμό του Shell-Eco Marathon όπου το 2017 κατακτήσαμε την
πρώτη θέση στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ την επόμενη χρονιά στην κατηγορία Prototype Battery Electric
στην κατάταξη οικονομίας κατανάλωσης κατακτήσαμε την 8η θέση σε Ευρώπη και Αφρική, με επίδοση
420 χιλιόμετρα ανά κιλοβατώρα», συμπλήρωσε ο υπεύθυνος marketing Στράτος Παππάς.

Τα μονοθέσια σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και βελτιστοποιούνται από τους φοιτητές μέσα στο χώρο
του Ιδρύματος, με την χρήση του μοντέλου CAD από τις υπολογιστικές προσομοιώσεις σε πραγματικές
σύνθετες τρισδιάστατες επιφάνειες, μέσω πολύπλοκης κατασκευαστικής διαδικασίας για τη δημιουργία
σασί προηγμένης τεχνολογίας.
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«Η συγκεκριμένη προσπάθεια των φοιτητών είναι εξαιρετική και εμβληματική, όχι μόνο για το
δημιούργημά τους, αλλά και για τη μεταξύ τους συνεργατικότητα, αφού φοιτητές από διάφορες
ειδικότητες μπορούν να συγχρωτίζονται ώστε να δώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα», ανέφερε ο πρύτανης
του ΠΑΔΑ Παναγιώτης Καλδής, που δήλωσε υπερήφανος που τα νέα παιδιά επιλέγουν για τις σπουδές τους
στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, το οποίο, όπως υπογράμμισε, είναι το πρώτο «πράσινο» πανεπιστήμιο.

«Το ΠΑΔΑ έχει μόλις τρία χρόνια ζωής ως πανεπιστήμιο, καθώς προέρχεται από τρία ιδρύματα
εκπαίδευσης και έρευνας στο χώρο της Αττικής, που προσέφεραν χιλιάδες αποφοίτους και συνέβαλαν
καταλυτικά στην ανάπτυξη της χώρας και διεθνώς. Έχουμε είκοσι επτά τμήματα και σχολές και
καλύπτουμε όλες τις σύγχρονες ειδικότητες. Δεν έχουμε ιατρική και νομική, αλλά έχουμε ισχυρό
υπόβαθρο σε παραϊατρικά επαγγέλματα και επιστήμες πρόνοιας και υγείας. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στον
τεχνολογικό εξοπλισμό όπως και να έχουμε συνθήκες και εργαστήρια τελευταίας λέξης», σημείωσε ο κ.
Καλδής.

Επεσήμανε ακόμη ότι η μεγαλύτερη επένδυση είναι οι άνθρωποι, γι’ αυτό και υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για την ευημερία των φοιτητών. «Μέσα σε αυτή τη λογική ολοκληρώσαμε τον εκσυγχρονισμό όλων των
γυμναστηρίων, προχωρούμε σε νέα γήπεδα βόλεϊ, beach βόλεϊ και μπάσκετ και άλλες αθλοπαιδιές.
Θεωρούμε ότι το οικοσύστημά μας είναι εξαιρετικά ελκυστικό και υπάρχει πάρα πολύ πράσινο».
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Μάλιστα ο πρύτανης τόνισε ότι υποδέχθηκε με χαρά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της
86ης ΔΕΘ για τις 1.100 νέες φοιτητικές εστίες που προετοιμάζονται κοντά στο ίδρυμα και θα δώσουν
λύση σε άτομα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά.
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Θεσσαλονίκη: Μια «Orca» που ζυγίζει… 26 κιλά στην 86η ΔΕΘ (ΦΩΤΟ +
VIDEO)

Ονομάζεται Orca, αλλά είναι ένα πρότυπο μονοθέσιο που δημιούργησε η φοιτητική ομάδα του
πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ). Η μόνη σχέση με τη γνωστή φάλαινα είναι ότι
αποτέλεσε την έμπνευση για να δώσουν στο όχημα παρόμοιο σχήμα. Άλλωστε το διάσημο
κήτος ζυγίζει αρκετούς τόνους, ενώ το συγκεκριμένο ηλεκτροκίνητο λιγότερο από 30 κιλά.

Η «Orca» τραβάει τα βλέμματα των επισκεπτών του σταντ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην 86η
ΔΕΘ, αφού οι φοιτητές - μέλη της ομάδας που τη δημιούργησαν, είναι παρόντες για να δώσουν όλες τις
πληροφορίες για το έργο τους.

«Το όχημα είναι όλο κατασκευασμένο από ανθρακόνημα. Ζυγίζει μόλις 26 κιλά, έχει πολύ μικρό
συντελεστή οπισθέλκουσας, πράγμα που σημαίνει ότι στη μέγιστη ταχύτητά του, που είναι περίπου 30
χλμ/ώρα, έχει πολύ μικρή αντίσταση από τον αέρα και αυτό μας βοηθάει να διανύσουμε μεγαλύτερη
απόσταση χωρίς να καταναλώνουμε ενέργεια», δήλωσε στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο
Ειδήσεων ο υπεύθυνος του project Γιώργος Περίφανος.

Για τη συγκεκριμένη επίδοση μάλιστα, η Orca έλαβε πλήθος διακρίσεων και διεθνών βραβείων.
«Συμμετέχουμε κάθε χρόνο στο διαγωνισμό του Shell-Eco Marathon όπου το 2017 κατακτήσαμε την
πρώτη θέση στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ την επόμενη χρονιά στην κατηγορία Prototype Battery Electric
στην κατάταξη οικονομίας κατανάλωσης κατακτήσαμε την 8η θέση σε Ευρώπη και Αφρική, με επίδοση
420 χιλιόμετρα ανά κιλοβατώρα», συμπλήρωσε ο υπεύθυνος marketing Στράτος Παππάς.

Τα μονοθέσια σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και βελτιστοποιούνται από τους φοιτητές μέσα στο χώρο
του Ιδρύματος, με την χρήση του μοντέλου CAD από τις υπολογιστικές προσομοιώσεις σε πραγματικές
σύνθετες τρισδιάστατες επιφάνειες, μέσω πολύπλοκης κατασκευαστικής διαδικασίας για τη δημιουργία
σασί προηγμένης τεχνολογίας.

«Η συγκεκριμένη προσπάθεια των φοιτητών είναι εξαιρετική και εμβληματική, όχι μόνο για το
δημιούργημά τους, αλλά και για τη μεταξύ τους συνεργατικότητα, αφού φοιτητές από διάφορες
ειδικότητες μπορούν να συγχρωτίζονται ώστε να δώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα», ανέφερε ο
πρύτανης του ΠΑΔΑ Παναγιώτης Καλδής, που δήλωσε υπερήφανος που τα νέα παιδιά επιλέγουν για
τις σπουδές τους στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, το οποίο, όπως υπογράμμισε, είναι το πρώτο “ πράσινο”
πανεπιστήμιο.

«Το ΠΑΔΑ έχει μόλις τρία χρόνια ζωής ως πανεπιστήμιο, καθώς προέρχεται από τρία ιδρύματα
εκπαίδευσης και έρευνας στο χώρο της Αττικής, που προσέφεραν χιλιάδες αποφοίτους και συνέβαλαν
καταλυτικά στην ανάπτυξη της χώρας και διεθνώς. Έχουμε είκοσι επτά τμήματα και σχολές και
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καλύπτουμε όλες τις σύγχρονες ειδικότητες. Δεν έχουμε ιατρική και νομική, αλλά έχουμε ισχυρό
υπόβαθρο σε παραϊατρικά επαγγέλματα και επιστήμες πρόνοιας και υγείας. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στον
τεχνολογικό εξοπλισμό όπως και να έχουμε συνθήκες και εργαστήρια τελευταίας λέξης», σημείωσε ο κ.
Καλδής.

Επεσήμανε ακόμη ότι η μεγαλύτερη επένδυση είναι οι άνθρωποι, γι’ αυτό και υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για την ευημερία των φοιτητών. «Μέσα σε αυτή τη λογική ολοκληρώσαμε τον εκσυγχρονισμό όλων των
γυμναστηρίων, προχωρούμε σε νέα γήπεδα βόλεϊ, beach βόλεϊ και μπάσκετ και άλλες αθλοπαιδιές.
Θεωρούμε ότι το οικοσύστημά μας είναι εξαιρετικά ελκυστικό και υπάρχει πάρα πολύ πράσινο». Μάλιστα
ο πρύτανης τόνισε ότι υποδέχθηκε με χαρά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της 86ης ΔΕΘ
για τις 1.100 νέες φοιτητικές εστίες που προετοιμάζονται κοντά στο ίδρυμα και θα δώσουν λύση σε
άτομα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ

Μητσοτάκης για Μετρό: Οι Θεσσαλονικείς θα το πιστέψουν μόνο όταν μπουν
86η ΔΕΘ: Εντυπωσιασμένη από τα επιτεύγματα των Πανεπιστημίων η Κεραμέως
Σχολεία: Πρώτο κουδούνι με αλλαγές - Τι θα γίνεται σε περίπτωση κρούσματος
Ανάκληση για 2 δημοφιλή τρόφιμα από τα σούπερ – μάρκετ LIDL  (ΦΩΤΟ)
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Θεσσαλονίκη: Μία «όρκα»... 26 κιλών τραβάει τα βλέματα των επισκεπτών
στην 86η ΔΕΘ

Η «Orca» τραβάει τα βλέμματα των επισκεπτών του σταντ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
στην 86η ΔΕΘ, αφού οι φοιτητές – μέλη της ομάδας που τη δημιούργησαν, είναι παρόντες για
να δώσουν όλες τις πληροφορίες για το έργο τους

Ονομάζεται Orca, αλλά είναι ένα πρότυπο μονοθέσιο που δημιούργησε η φοιτητική ομάδα του
πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ).

Η μόνη σχέση με τη γνωστή φάλαινα είναι ότι αποτέλεσε την έμπνευση για να δώσουν στο όχημα
παρόμοιο σχήμα.

Άλλωστε το διάσημο κήτος ζυγίζει αρκετούς τόνους, ενώ το συγκεκριμένο ηλεκτροκίνητο λιγότερο από
30 κιλά.

Η «Orca» τραβάει τα βλέμματα των επισκεπτών του σταντ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην 86η
ΔΕΘ, αφού οι φοιτητές – μέλη της ομάδας που τη δημιούργησαν, είναι παρόντες για να δώσουν όλες τις
πληροφορίες για το έργο τους.

«Το όχημα είναι όλο κατασκευασμένο από ανθρακόνημα. Ζυγίζει μόλις 26 κιλά, έχει πολύ μικρό
συντελεστή οπισθέλκουσας, πράγμα που σημαίνει ότι στη μέγιστη ταχύτητά του, που είναι περίπου 30
χλμ/ώρα, έχει πολύ μικρή αντίσταση από τον αέρα και αυτό μας βοηθάει να διανύσουμε μεγαλύτερη
απόσταση χωρίς να καταναλώνουμε ενέργεια», δήλωσε στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο
υπεύθυνος του project Γιώργος Περίφανος.

Για τη συγκεκριμένη επίδοση μάλιστα, η Orca έλαβε πλήθος διακρίσεων και διεθνών βραβείων.

«Συμμετέχουμε κάθε χρόνο στο διαγωνισμό του Shell-Eco Marathon όπου το 2017 κατακτήσαμε την
πρώτη θέση στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ την επόμενη χρονιά στην κατηγορία Prototype Battery Electric
στην κατάταξη οικονομίας κατανάλωσης κατακτήσαμε την 8η θέση σε Ευρώπη και Αφρική, με επίδοση
420 χιλιόμετρα ανά κιλοβατώρα», συμπλήρωσε ο υπεύθυνος marketing Στράτος Παππάς.

Τα μονοθέσια σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και βελτιστοποιούνται από τους φοιτητές μέσα στο χώρο
του Ιδρύματος, με την χρήση του μοντέλου CAD από τις υπολογιστικές προσομοιώσεις σε πραγματικές
σύνθετες τρισδιάστατες επιφάνειες, μέσω πολύπλοκης κατασκευαστικής διαδικασίας για τη δημιουργία
σασί προηγμένης τεχνολογίας.

«Η συγκεκριμένη προσπάθεια των φοιτητών είναι εξαιρετική και εμβληματική, όχι μόνο για το
δημιούργημά τους, αλλά και για τη μεταξύ τους συνεργατικότητα, αφού φοιτητές από διάφορες
ειδικότητες μπορούν να συγχρωτίζονται ώστε να δώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα», ανέφερε ο πρύτανης
του ΠΑΔΑ Παναγιώτης Καλδής, που δήλωσε υπερήφανος που τα νέα παιδιά επιλέγουν για τις σπουδές τους
στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, το οποίο, όπως υπογράμμισε, είναι το πρώτο «πράσινο» πανεπιστήμιο.

«Το ΠΑΔΑ έχει μόλις τρία χρόνια ζωής ως πανεπιστήμιο, καθώς προέρχεται από τρία ιδρύματα
εκπαίδευσης και έρευνας στο χώρο της Αττικής, που προσέφεραν χιλιάδες αποφοίτους και συνέβαλαν
καταλυτικά στην ανάπτυξη της χώρας και διεθνώς.

Έχουμε είκοσι επτά τμήματα και σχολές και καλύπτουμε όλες τις σύγχρονες ειδικότητες.

Δεν έχουμε ιατρική και νομική, αλλά έχουμε ισχυρό υπόβαθρο σε παραϊατρικά επαγγέλματα και επιστήμες
πρόνοιας και υγείας. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στον τεχνολογικό εξοπλισμό όπως και να έχουμε συνθήκες
και εργαστήρια τελευταίας λέξης», σημείωσε ο κ. Καλδής.

Επεσήμανε ακόμη ότι η μεγαλύτερη επένδυση είναι οι άνθρωποι, γι’ αυτό και υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για την ευημερία των φοιτητών.

«Μέσα σε αυτή τη λογική ολοκληρώσαμε τον εκσυγχρονισμό όλων των γυμναστηρίων, προχωρούμε σε νέα
γήπεδα βόλεϊ, beach βόλεϊ και μπάσκετ και άλλες αθλοπαιδιές. Θεωρούμε ότι το οικοσύστημά μας είναι
εξαιρετικά ελκυστικό και υπάρχει πάρα πολύ πράσινο».

Μάλιστα ο πρύτανης τόνισε ότι υποδέχθηκε με χαρά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της
86ης ΔΕΘ για τις 1.100 νέες φοιτητικές εστίες που προετοιμάζονται κοντά στο ίδρυμα και θα δώσουν
λύση σε άτομα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά.
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Εντυπωσιακό μονοθέσιο στη ΔΕΘ από φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής

Ένα όχημα που ζυγίζει μόλις 26 κιλά και μπορεί να πιάσει μέχρι 30 χιλιόμετρα την ώρα παρουσίασαν στη
ΔΕΘ οι φοιτητές του ΠΑΔΑ.

Δημοσίευση | 12 Σεπτεμβρίου 2022

Μια… Orca που δεν έχεις ξαναδεί κέρδισε τις εντυπώσεις στη φετινή ΔΕΘ. Πρόκειται για το πρότυπο
μονοθέσιο όχημα που δημιούργησε η φοιτητική ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η οποία
εμπνεύστηκε το σχήμα του οχήματός της από την συμπαθή φάλαινα, εξ ου και το όνομα.

«Το όχημα είναι όλο κατασκευασμένο από ανθρακόνημα. Ζυγίζει μόλις 26 κιλά, έχει πολύ μικρό
συντελεστή οπισθέλκουσας, πράγμα που σημαίνει ότι στη μέγιστη ταχύτητά του, που είναι περίπου 30
χλμ/ώρα, έχει πολύ μικρή αντίσταση από τον αέρα και αυτό μας βοηθάει να διανύσουμε μεγαλύτερη
απόσταση χωρίς να καταναλώνουμε ενέργεια», εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπεύθυνος του πρότζεκτ, Γιώργος
Περίφανος.

Για τη συγκεκριμένη επίδοση μάλιστα, η Orca έλαβε πλήθος διακρίσεων και διεθνών βραβείων.
«Συμμετέχουμε κάθε χρόνο στο διαγωνισμό του Shell-Eco Marathon όπου το 2017 κατακτήσαμε την
πρώτη θέση στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ την επόμενη χρονιά στην κατηγορία Prototype Battery Electric
στην κατάταξη οικονομίας κατανάλωσης κατακτήσαμε την 8η θέση σε Ευρώπη και Αφρική, με επίδοση
420 χιλιόμετρα ανά κιλοβατώρα», προσθέτει ο υπεύθυνος μάρκετινγκ, Στράτος Παππάς.

Τα μονοθέσια σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και βελτιστοποιούνται από τους φοιτητές μέσα στο χώρο
του Ιδρύματος, με την χρήση του μοντέλου CAD από τις υπολογιστικές προσομοιώσεις σε πραγματικές
τρισδιάστατες επιφάνειες, μέσω πολύπλοκης κατασκευαστικής διαδικασίας για τη δημιουργία σασί
προηγμένης τεχνολογίας.

«Η συγκεκριμένη προσπάθεια των φοιτητών είναι εξαιρετική και εμβληματική, όχι μόνο για το
δημιούργημά τους, αλλά και για τη μεταξύ τους συνεργατικότητα, αφού φοιτητές από διάφορες
ειδικότητες μπορούν να συγχρωτίζονται ώστε να δώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα», ανέφερε ο πρύτανης
του ΠΑΔΑ Παναγιώτης Καλδής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Βολίνσκι, Γάλλος σκιτσογράφος
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Η μονοθέσια «Orca» των 26 κιλών Η μονοθέσια «Orca» των 26 κιλών
Η μονοθέσια «Orca», τράβηξε τα βλέμματα των επισκεπτών στο στάντ του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής στην 86η ΔΕΘ.

Ονομάζεται «Orca», αλλά πρόκεται για ένα πρότυπο μονοθέσιο  που δημιούργησε η φοιτητική ομάδα
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) . Η μόνη σχέση με τη γνωστή φάλαινα είναι ότι αποτέλεσε
την έμπνευση για να δώσουν στο όχημα παρόμοιο σχήμα. Άλλωστε το διάσημο κήτος ζυγίζει αρκετούς
τόνους, ενώ το συγκεκριμένο ηλεκτροκίνητο λιγότερο από 30 κιλά .

Η «Orca» είναι γεγονός ότι τράβηξε τα βλέμματα των επισκεπτών στο σταντ του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής στην 86η ΔΕΘ, αφού οι φοιτητές – μέλη της ομάδας που τη δημιούργησαν, είναι
παρόντες για να δώσουν όλες τις πληροφορίες για το έργο τους.

«Το όχημα είναι όλο κατασκευασμένο από ανθρακόνημα. Ζυγίζει μόλις 26 κιλά, έχει πολύ μικρό
συντελεστή οπισθέλκουσας, πράγμα που σημαίνει ότι στη μέγιστη ταχύτητά του, που είναι περίπου
30 χλμ/ώρα, έχει πολύ μικρή αντίσταση από τον αέρα  και αυτό μας βοηθάει να διανύσουμε
μεγαλύτερη απόσταση χωρίς να καταναλώνουμε ενέργεια», δήλωσε ο υπεύθυνος του project Γιώργος
Περίφανος.

Για τη συγκεκριμένη επίδοση μάλιστα, η Orca έλαβε πλήθος διακρίσεων και διεθνών βραβείων.
«Συμμετέχουμε κάθε χρόνο στο διαγωνισμό του Shell-Eco Marathon όπου το 2017 κατακτήσαμε την
πρώτη θέση στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ την επόμενη χρονιά στην κατηγορία Prototype Battery Electric
στην κατάταξη οικονομίας κατανάλωσης κατακτήσαμε την 8η θέση σε Ευρώπη και Αφρική, με επίδοση
420 χιλιόμετρα ανά κιλοβατώρα», συμπλήρωσε ο υπεύθυνος marketing Στράτος Παππάς.

Τα μονοθέσια σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και βελτιστοποιούνται από τους φοιτητές  μέσα στο χώρο
του Ιδρύματος, με την χρήση του μοντέλου CAD από τις υπολογιστικές προσομοιώσεις σε πραγματικές
σύνθετες τρισδιάστατες επιφάνειες, μέσω πολύπλοκης κατασκευαστικής διαδικασίας για τη δημιουργία
σασί προηγμένης τεχνολογίας.

«Η συγκεκριμένη προσπάθεια των φοιτητών είναι εξαιρετική και εμβληματική, όχι μόνο για το
δημιούργημά τους, αλλά και για τη μεταξύ τους συνεργατικότητα, αφού φοιτητές από διάφορες
ειδικότητες μπορούν να συγχρωτίζονται ώστε να δώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα», ανέφερε ο
πρύτανης του ΠΑΔΑ Παναγιώτης Καλδής, που δήλωσε υπερήφανος που τα νέα παιδιά επιλέγουν για τις
σπουδές τους στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, το οποίο, όπως υπογράμμισε, είναι το πρώτο “ πράσινο”
πανεπιστήμιο.

«Το ΠΑΔΑ έχει μόλις τρία χρόνια ζωής ως πανεπιστήμιο, καθώς προέρχεται από τρία ιδρύματα
εκπαίδευσης και έρευνας στο χώρο της Αττικής, που προσέφεραν χιλιάδες αποφοίτους και συνέβαλαν
καταλυτικά στην ανάπτυξη της χώρας και διεθνώς. Έχουμε είκοσι επτά τμήματα και σχολές και
καλύπτουμε όλες τις σύγχρονες ειδικότητες. Δεν έχουμε ιατρική και νομική, αλλά έχουμε ισχυρό
υπόβαθρο σε παραϊατρικά επαγγέλματα και επιστήμες πρόνοιας και υγείας. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στον
τεχνολογικό εξοπλισμό όπως και να έχουμε συνθήκες και εργαστήρια τελευταίας λέξης», σημείωσε ο κ.
Καλδής.

Επεσήμανε ακόμη ότι η μεγαλύτερη επένδυση είναι οι άνθρωποι , γι’ αυτό και υπάρχει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για την ευημερία των φοιτητών. «Μέσα σε αυτή τη λογική ολοκληρώσαμε τον εκσυγχρονισμό
όλων των γυμναστηρίων, προχωρούμε σε νέα γήπεδα βόλεϊ, beach βόλεϊ και μπάσκετ και άλλες
αθλοπαιδιές. Θεωρούμε ότι το οικοσύστημά μας είναι εξαιρετικά ελκυστικό και υπάρχει πάρα πολύ
πράσινο». Μάλιστα ο πρύτανης τόνισε ότι υποδέχθηκε με χαρά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το
βήμα της 86ης ΔΕΘ για τις 1.100 νέες φοιτητικές εστίες  που προετοιμάζονται κοντά στο ίδρυμα και
θα δώσουν λύση σε άτομα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά.

Ακολουθήστε το MotorOne.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη ενημέρωση!
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Μία «όρκα» με ελληνική σφραγίδα στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
27.4 C
Athens
Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου, 2022

Αναζήτηση

By ΑΠΕ- ΜΠΕ

Ονομάζεται Orca (λόγω σχήματος) και είναι ένα  μονοθέσιο πρωτότυπο που δημιούργησε η φοιτητική
ομάδα του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ). .

Η «Orca» τραβάει τα βλέμματα των επισκεπτών του σταντ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην 86η
ΔΕΘ, αφού οι φοιτητές – μέλη της ομάδας που τη δημιούργησαν, είναι παρόντες για να δώσουν όλες τις
πληροφορίες για το έργο τους.

«Το όχημα είναι όλο κατασκευασμένο από ανθρακόνημα. Ζυγίζει μόλις 26 κιλά, έχει πολύ μικρό
συντελεστή οπισθέλκουσας, πράγμα που σημαίνει ότι στη μέγιστη ταχύτητά του, που είναι περίπου 30
χλμ/ώρα, έχει πολύ μικρή αντίσταση από τον αέρα και αυτό μας βοηθάει να διανύσουμε μεγαλύτερη
απόσταση χωρίς να καταναλώνουμε ενέργεια», δήλωσε στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο
υπεύθυνος του project Γιώργος Περίφανος.

Για τη συγκεκριμένη επίδοση μάλιστα, η Orca έλαβε πλήθος διακρίσεων και διεθνών βραβείων.
«Συμμετέχουμε κάθε χρόνο στο διαγωνισμό του Shell-Eco Marathon όπου το 2017 κατακτήσαμε την
πρώτη θέση στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ την επόμενη χρονιά στην κατηγορία Prototype Battery Electric
στην κατάταξη οικονομίας κατανάλωσης κατακτήσαμε την 8η θέση σε Ευρώπη και Αφρική, με επίδοση
420 χιλιόμετρα ανά κιλοβατώρα», συμπλήρωσε ο υπεύθυνος marketing Στράτος Παππάς.

Τα μονοθέσια σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και βελτιστοποιούνται από τους φοιτητές μέσα στο χώρο
του Ιδρύματος, με την χρήση του μοντέλου CAD από τις υπολογιστικές προσομοιώσεις σε πραγματικές
σύνθετες τρισδιάστατες επιφάνειες, μέσω πολύπλοκης κατασκευαστικής διαδικασίας για τη δημιουργία
σασί προηγμένης τεχνολογίας.

«Η συγκεκριμένη προσπάθεια των φοιτητών είναι εξαιρετική και εμβληματική, όχι μόνο για το
δημιούργημά τους, αλλά και για τη μεταξύ τους συνεργατικότητα, αφού φοιτητές από διάφορες
ειδικότητες μπορούν να συγχρωτίζονται ώστε να δώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα», ανέφερε ο πρύτανης
του ΠΑΔΑ Παναγιώτης Καλδής, που δήλωσε υπερήφανος που τα νέα παιδιά επιλέγουν για τις σπουδές τους
στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, το οποίο, όπως υπογράμμισε, είναι το πρώτο “ πράσινο” πανεπιστήμιο.
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«Το ΠΑΔΑ έχει μόλις τρία χρόνια ζωής ως πανεπιστήμιο, καθώς προέρχεται από τρία ιδρύματα
εκπαίδευσης και έρευνας στο χώρο της Αττικής, που προσέφεραν χιλιάδες αποφοίτους και συνέβαλαν
καταλυτικά στην ανάπτυξη της χώρας και διεθνώς. Έχουμε είκοσι επτά τμήματα και σχολές και
καλύπτουμε όλες τις σύγχρονες ειδικότητες. Δεν έχουμε ιατρική και νομική, αλλά έχουμε ισχυρό
υπόβαθρο σε παραϊατρικά επαγγέλματα και επιστήμες πρόνοιας και υγείας. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στον
τεχνολογικό εξοπλισμό όπως και να έχουμε συνθήκες και εργαστήρια τελευταίας λέξης», σημείωσε ο κ.
Καλδής.

Επεσήμανε ακόμη ότι η μεγαλύτερη επένδυση είναι οι άνθρωποι, γι’ αυτό και υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για την ευημερία των φοιτητών. «Μέσα σε αυτή τη λογική ολοκληρώσαμε τον εκσυγχρονισμό όλων των
γυμναστηρίων, προχωρούμε σε νέα γήπεδα βόλεϊ, beach βόλεϊ και μπάσκετ και άλλες αθλοπαιδιές.
Θεωρούμε ότι το οικοσύστημά μας είναι εξαιρετικά ελκυστικό και υπάρχει πάρα πολύ πράσινο». Μάλιστα
ο πρύτανης τόνισε ότι υποδέχθηκε με χαρά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της 86ης ΔΕΘ
για τις 1.100 νέες φοιτητικές εστίες που προετοιμάζονται κοντά στο ίδρυμα και θα δώσουν λύση σε
άτομα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά.
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Η έκτακτη εισφορά στα υπερκέρδη, ο εφιάλτης του ρεύματος, οι ατραξιόν
της ΔΕΘ και τι φοβούνται οι τραπεζίτες

Θέλεις ρεύμα; Πλήρωσε 2 μισθούς

Το κόστος της ενέργειας έχει μετατραπεί σε εφιάλτη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όμως σε ιδιαιτέρως
δυσχερή θέση βρίσκονται οι εργαζόμενοι της χώρας μας όπως και τεσσάρων ακόμη χωρών της Τσεχίας,
της Εσθονίας της Ολλανδίας και της Σλοβακίας.

Και αυτό γιατί μια ενδιαφέρουσα έρευνα της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC), μέτρησε
σε ημέρες εργασίας το κόστος που καλούνται να πληρώσουν οι εργαζόμενοι λόγω των αυξημένων τιμών
της ηλεκτρικής ενέργειας.

Η έρευνα έδειξε ότι οι Έλληνες και οι Εσθονοί εργαζόμενοι θα πρέπει να εργαστούν 54 ημέρες – σχεδόν
δύο μήνες – ώστε να πληρώσουν το ετήσιο κόστος του ρεύματος.

Σε χειρότερη θέση είναι οι Τσέχοι εργαζόμενοι που θα πρέπει να διαθέσουν αμοιβές 65 ημερών εργασίας,
ενώ σημαντική είναι η επιβάρυνση και για τους Ολλανδούς (με 48 ημέρες εργασίας) και τους Σλοβάκους
(με 45 ημέρες εργασίας).

Η έρευνα έλαβε υπόψη της τις αυξήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και τους κατώτατους μισθούς που ισχύουν
σε κάθε χώρα.

Διαβάστε επίσης: Ενέργεια: Η πρόταση της Κομισιόν για υποχρεωτική μείωση
κατανάλωσης και φόρο στα υπερκέρδη

Ιδιαίτερη σημασία έχει το εύρημα σύμφωνα με το οποίο οι επιπλέον ημέρες που πρέπει να εργαστεί ένα
εργαζόμενος για να καλύψει την αύξηση του ρεύματος είναι: στην Εσθονία (+26), στις Κάτω Χώρες
(+20), στην Τσεχία (+17), στην Λετονία (+16).

Εάν ληφθεί υπόψη ο μέσος μισθός (και όχι ο κατώτερος) τότε  τέσσερις χώρες
–  Σλοβακία,  Ελλάδα,  Τσεχία και  Ιταλία – χρειάζονται έναν επιπλέον μισθό για να καλύψουν το μέσο
ετήσιο λογαριασμό ενέργειας.

Υποχρεωτικό «ψαλίδι» σε ώρες αιχμής

Νομίζατε ότι η εξοικονόμηση ενέργειας θα ήταν εθελοντική; Ότι δηλαδή κάθε χώρα θα έκανε κινήσεις
μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας χωρίς πίεση και υποχρεωτικότητα;

Λάθος. Αν δείτε το προσχέδιο των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα καταλάβετε ότι δεν… θα
περάσουμε καλά. Συγκεκριμένα, θα προταθούν δύο στόχοι για τη μείωση της ζήτησης ενέργειας: Έναν για
μείωση της συνολικής κατανάλωσης και έναν υποχρεωτικό στόχο για μείωση της ζήτησης κατά
επιλεγμένες ώρες αιχμής.
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Αν π.χ. ο στόχος είναι να μειωθεί συνολικά 10% η κατανάλωση ενέργειας έχεις καλώς. Θα γίνει η
προσπάθεια για να πετύχουν οι χώρες τις δεσμεύσεις τους.

Θα υπάρχει, όμως, κι ένας στόχος για μείωση σε ώρες αιχμής. Π.χ. το καλοκαίρι όπου η κατανάλωση
χτυπάει «κόκκινο» το μεσημέρι, δεν αποκλείεται να δούμε κλειστά αιρ κοντίσιον ή να αυξάνεται η
θερμοκρασία. Κι αυτό ισχύει κυρίως για το δημόσιο όπου θα υπάρχουν κάποιες ώρες αιχμής στις οποίες
υποχρεωτικά και προφανώς με την επιβολή κανόνων που δεν θα παραβιάζονται, οι δημόσιες υπηρεσίες θα
μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας.

 Έκτακτη εισφορά στα κέρδη του 2022

Υπάρχει, όμως, και μια πρόταση που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία είναι σίγουρο ότι θα
προκαλέσει αντιδράσεις από τις εταιρείες παραγωγής ενέργειας. Είναι η επιβολή έκτακτης φορολόγησης,
ένα είδος εισφοράς αλληλεγγύης, με βάση τα φορολογητέα πλεονάσματα κέρδους.

Η εισφορά θα αφορά στα κέρδη του 2022 που είναι εξαιρετικά αυξημένα λόγω της ενεργειακής κρίσης.

Ποιους θα αφορά; Τις βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου, αυτές με άνθρακα καθώς τα
διυλιστήρια.

Προσοχή, πρόκειται για προσχέδιο κανονισμού και δεν είναι ακόμη υποχρεωτικό. Όμως, και εδώ στην
Ελλάδα τις τελευταίες ημέρες έχει αρχίσει να συζητιέται εντόνως ένας ειδικός φόρος στα υπερκέρδη
επιχειρήσεων. Μην ξεχνάμε ότι πρόσφατα ανακοινώθηκαν αυξημένα κέρδη που έφτανα και το 300%, 400%
ή και παραπάνω.

Σκεφτείτε ποιοι είναι οι παραγωγοί ενέργειας και ποιοι έχουν διυλιστήρια και θα καταλάβετε ποιους θα
«χτυπήσει» η κυβέρνηση μόλις δοθεί το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες.

Όλο το βάρος πέφτει στο ενεργειακό

Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε το Σάββατο ο πρωθυπουργός, την έκαναν χθες οι υπουργοί
και μάθαμε τι πρέπει να περιμένουμε όλοι.

Αυτό που ίσως δεν έχει γίνει γνωστό είναι ότι σε μια άτυπη ενημέρωση που έκαναν σε δημοσιογράφους οι
αρμόδιοι υπουργοί, αυτό που φάνηκε ξεκάθαρα είναι ότι όλο το βάρος της κυβέρνησης πέφτει στην
αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Διαβάστε επίσης: ΔΕΘ: Οι παροχές, τα μηνύματα σε Τουρκία και το δίλημμα
«Μητσοτάκης ή Τσίπρας» – Όλα όσα είπε ο πρωθυπουργός

https://www.ot.gr/2022/09/13/inside-stories/i-ektakti-eisfora-sta-yperkerdi-o-efialtis-tou-reymatos-oi-atraksion-tis-deth-kai-ti-fovountai-oi-trapezites/


https://www.ot.gr/

 Publication date: 13/09/2022 07:24

 Alexa ranking (Greece): 665

 link

Ποντάρουν, δηλαδή, όλα τα χαρτιά τους και κινητοποιούν όλες τις δυνάμεις τους, στο πώς θα μειώσουν
τις συνέπειες από τη μείωση του ρωσικού αερίου. Πώς θα στηρίξουν τα νοικοκυριά ενόψει ενός δύσκολου
χειμώνα, τον οποίο πλέον ομολογούν και οι ίδιοι στην κυβέρνηση.

Αφήνουν στο οικονομικό επιτελείο άλλες δράσεις και ρίχνουν όλο το βάρος στο ενεργειακό. Λογικό, θα
έλεγε κανείς. Αυτό απασχολεί εκατομμύρια Έλληνες, κι εκεί ίσως θα κριθεί η καταλληλότητα της
κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της κρίσης.

Διότι πέρα από το ουσιαστικό, υπάρχει και το πολιτικό ζήτημα. Προεκλογική περίοδος γαρ…

«Εξοικονομώ» για νέους…

Μια και ο λόγος για τα ενεργειακά, οι λεπτομέρειες ενός ακόμη προγράμματος «Εξοικονομώ», αλλά αυτή
τη φορά αποκλειστικά για νέους 18 με 29 ετών, αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα από την πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το πρόγραμμα, στο οποίο είχε αναφερθεί στην
ομιλία του και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το προηγούμενο Σάββατο, θα αφορά συνολικά
20.000 νέους, οι οποίοι θα μπορούν να λάβουν έως και 20.000 ευρώ για ενεργειακές παρεμβάσεις στο
ακίνητό τους, εκ των οποίων οι 3.000 ευρώ θα είναι κρατική ενίσχυση και οι 7.000 ευρώ θα μπορούν να
ληφθούν ως χαμηλότοκο δάνειο _ πληροφορίες μιλούν για κοντά στο 4%.

…και φωτοβολταϊκά στις στέγες

Αλλά η εξοικονόμηση ενέργειας δεν έρχεται μόνο από την αλλαγή κουφωμάτων, μονώσεων κλπ.. Έρχεται
και από την αυτοπαραγωγή ενέργειας με φωτοβολταϊκά στις στέγες. Έτσι, η κυβέρνηση σχεδιάζει την
επιδότηση 250.000 μικρών φωτοβολταϊκών σε νοικοκυριά, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αγρότες. Ειδικά
για τις επιχειρήσεις, δεν αποκλείεται, η επιδότηση να δίνεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μπορεί
τυχόν περίσσεια ενέργειας να την εκχέουν στο σύστημα και να αποζημιώνονται για αυτήν. Δηλαδή όση
ενέργεια παράγεται θα πρέπει να καταναλώνεται από τις λειτουργίες της επιχείρησης. Κι αυτό διότι ο
ηλεκτρικός χώρος στα ηλεκτρικά δίκτυα είναι περιορισμένος, αν και στους υποσταθμούς του ΔΕΔΔΗΕ
«ανοίγουν» άλλα 2,5 GW. Πάντως, σύμφωνα με χθεσινές δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου
Σταϊκούρα, ο συνολικός προϋπολογισμός για τις επιδοτήσεις φωτοβολταϊκών στις στέγες θα φτάνει τα
780 εκατ. ευρώ. Για τις επιχειρήσεις το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει έως τις 15 Οκτωβρίου.

«Καμπάνες» για τις ταμειακές μηχανές

Ένα νέο πλαίσιο κυρώσεων για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν διασυνδέσει τις ταμειακές μηχανές τους με
τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ φέρνει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο
αναμένεται να κατατεθεί σήμερα στη Βουλή. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή
«αυτή τι στιγμή το 70% από τις 550.000 ταμειακές μηχανές που είναι καταγεγραμμένες στο σύστημά
μας, είναι διασυνδεδεμένες με την ΑΑΔΕ». Όσον αφορά την ηλεκτρονική έκδοση των τιμολογίων σημείωσε
ότι «μαζί με το υπουργείο Οικονομικών πάμε βήμα – βήμα, προέχει η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών
με την ΑΑΔΕ, ούτως ή άλλως δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση των τιμολογίων ηλεκτρονικά, είναι
υποχρεωτική η διαβίβασή τους. Παρακολουθούμε την πορεία του myDATA και νομίζω ότι μέχρι το τέλος
του χρόνου θα έχουμε καταλήξει και σε ένα πλαίσιο κυρώσεων για όσους πλέον δεν τηρούν τις
υποχρεώσεις αυτές».
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Οι «ατραξιόν» της φετινής ΔΕΘ

Με περισσότερους από 1.500 άμεσους και έμμεσους εκθέτες και επίσημες συμμετοχές από 19 χώρες η
φετινή ΔΕΘ σηματοδοτεί την επιστροφή της διοργάνωσης στην κανονικότητα, με τους διοργανωτές να
κάνουν λόγο για πολλά ρεκόρ, όσον αφορά την επισκεψιμότητα τόσο του κοινού όσο και των
επιχειρηματιών.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δίνουν ισχυρό «παρών», με επίσημη αντιπροσωπεία άνω των 400 ατόμων
και 65 εκθέτες, αλλά και με υψηλή πολιτική εκπροσώπηση, καθώς επικεφαλής της αραβικής αποστολής
είναι ο υπουργός Οικονομικών της χώρας, Αbdulla bin Touq Al Mari.

Βέβαια, όπως και κάθε χρόνο ορισμένα περίπτερα «τραβούν» έτι περισσότερο το ενδιαφέρον των
επισκεπτών με τα εντυπωσιακά εκθέματα. Μεταξύ των highlights της 86ης ΔΕΘ είναι και οι επιδείξεις στο
περίπτερο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς για πρώτη φορά
παρουσιάζεται simulation του μαχητικού αεροσκάφους Rafale, όπως επίσης και προσομοιωτής του F-35,
μία από τις μεγαλύτερες ατραξιόν της φετινής έκθεσης.

Τις εντυπώσεις στη φετινή ΔΕΘ κερδίζει και μια… Orca που δεν έχει ξαναδεί κανείς. Πρόκειται για το
πρότυπο μονοθέσιο όχημα που δημιούργησε η φοιτητική ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η
οποία εμπνεύστηκε το σχήμα του οχήματός της από την συμπαθή φάλαινα, εξού και το όνομα. Το όχημα
είναι όλο κατασκευασμένο από ανθρακόνημα και ζυγίζει μόλις 26 κιλά, καταναλώνοντας ελάχιστη
ενέργεια.

Διαβάστε επίσης: ΔΕΘ: 45.000 επισκέπτες το πρώτο Σαββατοκύριακο – Περισσότερα από
600 επιχειρηματικά ραντεβού

Την ίδια ώρα, στο περίπτερο της Ελληνικής Αστυνομίας, παρουσιάζεται, μεταξύ άλλων, το ρομπότ –
εξολοθρευτής εκρηκτικών μηχανισμών. Αποτελεί σημαντικό σύμμαχο του Τμήματος Εξουδετέρωσης
Εκρηκτικών Μηχανισμών, καθώς μπορεί να φτάσει στον εκρηκτικό μηχανισμό και να τον εξουδετερώσει.

Τεράστια επιτυχία η 86η ΔΕΘ

Και μιας και μιλάμε για τη ΔΕΘ, πραγματικά αυτό που συμβαίνει ξεπερνά κάθε προσδοκία. Λες και ο
κόσμος θέλει να… βγάλει τα σπασμένα των περιορισμών των προηγούμενων ετών. Χιλιάδες επισκέπτες,
πολλά events στα περίπτερα, συνέδρια με εκατοντάδες συμμετέχοντες, ένα κανονικό… πανηγύρι
οικονομίας.
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Αλλά και στην πόλη… δεν έπεφτε καρφίτσα το προηγούμενο τριήμερο ενώ και αυτή την εβδομάδα οι
κρατήσεις στα ξενοδοχεία είναι πολλές.

Όσο για τους επισκέπτες; Βρίσκεις τα πάντα. Και Άραβες, και Ρώσους, και Ευρωπαίους, και Τούρκους.
Πράγματι, μεγάλη η επιτυχία της 86ης ΔΕΘ, μετά από δύσκολες χρονιές λόγω κορωνοϊού.

Οι τραπεζίτες και ο εκλογικός νόμος

Μία ελαφριά απογοήτευση στους τραπεζίτες μετά την συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ θα
ήταν ψέματα να πούμε ότι δεν υπήρξε.

Μπορεί να άκουσαν με ικανοποίηση τις εξαγγελίες για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των
νοικοκυριών, καθώς οι δράσεις αυτές πέραν των άλλων θα βοηθήσουν στην εξυπηρέτηση των δανείων,
ωστόσο το ρίσκο, όπως έλεγε στη στήλη έμπειρο τραπεζικό στέλεχος είναι άλλο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εάν στις επόμενες εκλογές δεν προκύψει μία ισχυρή κυβέρνηση, που να συνεχίσει τις
απαραίτητες μεταρρυθμίσεις εκσυγχρονισμού του κράτους και να μπορεί να αντιμετωπίσει με
σοβαρότητα την ενεργειακή κρίση και τις εξωτερικές απειλές, το περιβάλλον θα δυσκολέψει για τον
κλάδο.

Για το λόγο αυτό, δεν είδε και με τόσο καλό μάτι την κατηγορηματική δήλωση του Πρωθυπουργού ότι ο
εκλογικός νόμος δεν θα αλλάξει. «Δεν είναι ότι ξέρουμε τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές, ωστόσο η
διασφάλιση πολιτικής σταθερότητας αποτελεί αναγκαία συνθήκη για μία καλή πορεία της ελληνικής
οικονομίας τα επόμενα χρόνια. Και η διατήρηση του πήχη της αυτοδυναμίας σε πολύ υψηλά επίπεδα
συνιστά κίνδυνο» μας είπε η ίδια πηγή.

To Χόλυγουντ πάει… Θεσσαλονίκη

Τζέισον Στέιθαμ, Άντι Γκαρσία, Μέγκαν Φόξ, Κέρτις «50 Cent» Τζάκσον, Αντόνιο Μπαντέρας, Ααρον
Εκχαρντ. Ολοι αυτοί και πολλοί ακόμη χολιγουντιανοί αστέρες έχουν έρθει και θα μπορούν να έρχονται
στην Ελλάδα, όχι μόνο για να χαρούν τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά και για να γυρίζουν ταινίες
παγκόσμιας εμβέλειας.

Φαίνεται πως ένα σχέδιο για το οποίο έχουν γραφτεί πολλά από πέρυσι, θα πάρει σάρκα και οστά. Ο λόγος
για τη δημιουργία γραφείου και μονάδας κινηματογραφικής παραγωγής της βουλγάρικης
εταιρείας Nu Boyana Studios, η οποία ανήκει στην αμερικανική Nu Image-Millenium Films.
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Κι όταν λέμε μονάδα ασφαλώς εννοούμε κανονικά κινηματογραφικά στούντιο στα οποία θα γυρίζονται
μεγάλες παραγωγές. Σε εκδήλωση που έγινε με αφορμή τη ΔΕΘ, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γ.
Καλαφάτης, δήλωσε ότι άμεσα θα κατατεθεί στο υπ. Ανάπτυξης φάκελος ένταξης του έργου, ύψους 50
εκατ. ευρώ στις στρατηγικές επενδύσεις.

Ο χώρος έχει βρεθεί και είναι 30 στρέμματα στη Θέρμη όπου μπορούν να κτιστούν κτίρια 30.000 τ.μ. Θα
δημιουργηθούν έξι σύγχρονα πλατό, τμήματα παραγωγής και το σύνολο των υποδομών που απαιτούνται
για την υλοποίηση μιας κινηματογραφικής παραγωγής.

Λέτε να δούμε το Χόλυγουντ να παρελαύνει στη Θεσσαλονίκη;

Προσοχή, έρχεται το Πόθεν Έσχες

Τα πρώτα «ραβασάκια» ενημέρωσης σε όσους είναι υπόχρεοι κατάθεσης δήλωσης Πόθεν Έσχες, άρχισε να
αποστέλλει η αρμόδια υπηρεσία.

Πρόκειται για ένα ακόμη ετήσιο ραντεβού χιλιάδων φορολογούμενων με τις ελεγκτικές αρχές.
Στα email των υπόχρεων άρχισαν να φτάνουν τα μηνύματα υπενθύμισης της διαδικασίας.

Η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) 2022, στην οποία
αποτυπώνονται τα έσοδα και τα οικονομικά συμφέροντα των υπόχρεων εντός του φορολογικού έτους
2021, καθώς και η περιουσιακή κατάστασή τους κατά την 31-12-2021, υποβάλλεται εντός αποκλειστικής
προθεσμίας τριών μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος, ήτοι από 31-08-2022 έως και 30-11-2022.

Παράλειψη υποβολής ή η υποβολή ανακριβούς, ή ελλιπούς δήλωσης από τον υπόχρεο, αποτελεί ποινικό
αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3213/03 όπως ισχύει, ενώ θεμελιώνεται και η
διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος για τους υπαλλήλους του Δημοσίου.
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Πόσα αυτοκίνητα αγοράσαμε

Αύξηση σχεδόν 40% σημείωσαν οι ταξινομήσεις νέων οχημάτων τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον ίδιο
μήνα πέρυσι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑ και των εισαγωγέων, δόθηκαν 8.659 καινούργια
επιβατικά Ι.Χ. από 6.198 πέρυσι.

Όμως, το διάστημα Ιανουάριος – Αύγουστος 2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι,
καταγράφεται υποχώρηση 1,1% στις ταξινομήσεις, από 75.146 έπεσαν σε 74.331 επιβατικά.

Σχεδόν τα μισά (47,2%) ήταν βενζίνη, 15,3% πετρέλαιο και 27,1% ήταν υβριδικά, τα οποία εμφανίζουν
δυναμική. Μόλις στο 7,1% τα επαναφορτιζόμενα.

Από τα στοιχεία φαίνεται ότι ο κλάδος του αυτοκινήτου είναι επηρεασμένος από την αδυναμία των
αντιπροσωπειών να φέρουν τα Ι.Χ. στην ώρα τους, λόγω προβλημάτων στη φόρτωσή τους από τις
μονάδες παραγωγής.

Φαίνεται, όμως, κι ένας φόβος που εμποδίζει τον κόσμο να σπεύσει να αγοράσει καινούργιο όχημα, λόγω
ίσως της οικονομικής κατάστασης της χώρας, αλλά και της παγκόσμιας αναταραχής.
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To ΠαΔΑ στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης – FORWARD FOR GREEN –
Ενέργεια και Περιβάλλον

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής συμμετέχει δυναμικά και φέτος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο
πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Αkademia» μαζί με άλλα 12 Πανεπιστημιακά  Ιδρύματα.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ως ένα Πράσινο Πανεπιστήμιο, έχοντας από την ίδρυσή του σταθερή
δέσμευση και αφοσίωση στην αειφορία, ανταποκρίνεται πλήρως στο σύνθημα της φετινής ΔΕΘ
«FORWARD FOR GREEN” και παρουσιάζει με πολυμελή ομάδα ερευνητών και φοιτητών του, ενδεικτικές
δράσεις και έργα για την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, εστιάζοντας κυρίως στη λειτουργία Σταθμού
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
συστημάτων, στη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, στην υποστήριξη της καινοτομίας σε ερευνητικά
προγράμματα για τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Παράλληλα, στη φετινή 86η ΔΕΘ, παρουσιάζεται από την ομάδα «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το υψηλής αισθητικής και ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης μονοθέσιο όχημα “Orca” των φοιτητών του.

Επιπρόσθετα, στην έκθεση παρουσιάζονται μη επανδρωμένα Eναέρια Οχήματα (Unmanned Aerial Vehicles, UAVs) «Drones».

Στη φετινή ΔΕΘ, στο περίπτερό του ΠαΔΑ, πραγματοποιούνται προβολές video με θεματικούς άξονες
σχετικά με την αειφορία, την έρευνα και την καινοτομία, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

TILOS – Το πρωτοποριακό έργο της Ομάδας του ΠΜΣ Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα – «Ένα νέο
Ενεργειακό Μοντέλο για τα Νησιά της  Ευρώπης»

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Το πρώτο Πράσινο Πανεπιστήμιο- Έργα και Δράσεις για την Αειφορία
Οικοσύστημα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Aττικής
Ανάπτυξη Υποδομών του ΠαΔΑ για την Έρευνα και την Καινοτομία στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τις

εφαρμογές της (UNIWA AI Innovation Hub)
Το ΠαΔΑ στη Βραδιά του Ερευνητή
Ομάδα ΠΟΣΕΙΔΏΝ του Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με το υψηλής αισθητικής και ελάχιστης

ενεργειακής κατανάλωσης μονοθέσιο ‘Οrca” των φοιτητών
Σχεδίαση και κατασκευή Μη-Επανδρωμένων Εναέριων οχημάτων “DRONES” από την ερευνητική ομάδα

TALOS του Πανεπιστημίου  Δυτικής Αττικής

Το υλικό όλων των δράσεων που προβάλλονται στην 86η ΔΕΘ καθώς και οι σύνδεσμοι παρακολούθησης (μέσω live streaming) των δραστηριοτήτων που διεξάγονται ζωντανά καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης στο περίπτερο του Πανεπιστημίου διατίθενται στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα μέσω του Ψηφιακού Διαδικτυακού Πίνακα του ΠαΔΑ που έχει δημιουργηθεί ειδικά για τους σκοπούς της έκθεσης (
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Χρηματοδότηση σε 4 ΑΕΙ για να αγοράσουν κτίρια-εκτάσεις για την κάλυψη
των στεγαστικών αναγκών (συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών "με το

κλειδί στο χέρι")
Εξαιρούνται αγορές ακινήτων που προορίζονται ή αφορούν σε φοιτητικές εστίες

Πρόσκληση σε τέσσερα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, προκειμένου να λάβουν
χρηματοδότηση για αγορές ακινήτων (εδαφικών εκτάσεων ή/και κτηρίων), για την κάλυψη των
στεγαστικών αναγκών των ΑΕΙ με οποιαδήποτε μορφή (συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών "με
το κλειδί στο χέρι"), που θα εξυπηρετούν το διοικητικό ή/και εκπαιδευτικό ή/και
επιστημονικό/ερευνητικό και εν γένει το ακαδημαϊκό τους έργο, εξέδωσε του υπουργείο
Παιδείας.

Εξαιρούνται αγορές ακινήτων που προορίζονται ή αφορούν σε φοιτητικές εστίες.

Η πρόσκληση αφορά τα εξής ΑΕΙ:
 
• ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
• ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ 4 ΑΕΙ

 

ΑΣΚΤ Ιόνιο Πανεπιστήμιο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΟΠΑ Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
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Διαδικτυακό Open Day του προγράμματος MSc Cell and Gene Therapies
14/9/2022

Η ομάδα του MSc Cell and Gene Therapies προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο στο διαδικτυακό Open Day
του προγράμματος, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου, και ώρα 16:00-18:00.

Η ενημερωτική αυτή παρουσίαση είναι ανοικτή και δωρεάν για τους συμμετέχοντες και το μόνο που θα
χρειαστεί είναι η σύνδεση από τον παρακάτω σύνδεσμο:  MSc Cell and Gene Therapies Open Day
September 2022.

Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής αυτής εκδήλωσης, θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να
καταθέσουν τις απορίες τους, οι οποίες και θα απαντηθούν από τους υπεύθυνους του προγράμματος.

Υπενθυμίζεται πως το MSc Cell and Gene Therapies  είναι ένα διιδρυματικό πρόγραμμα
μεταπτυχιακών σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και του Τμήματος
Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και απευθύνεται σε φοιτητές με
πτυχίο στις βιοεπιστήμες, που ενδιαφέρονται για έναν ρόλο στον τομέα CGT σε ακαδημαϊκά, κλινικά,
βιομηχανικά και ρυθμιστικά περιβάλλοντα.

Περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα βρείτε εδώ, καθώς και στην
επίσημη ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.

Πηγή:https://www.eduguide.gr
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Δήμος Αγ. Βαρβάρας: Η “Λυσιστράτη” στο “Cine Πάνθεον”
Έπειτα από την μουσική πανδαισία που προσέφεραν αρχικά η Μαντώ και στη συνέχεια η
βραδιά με τις ροκ μπάντες οι κάτοικοι της Αγίας Βαρβάρας, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν
σε μία από τις πλέον κλασικές παραστάσεις.

Η “Λυσιστράτη” που αποτελεί ένα από τα διασημότερα, ανά τον πλανήτη, αντιπολεμικά έργα
του Αριστοφάνη, παρουσιάστηκε και αποθεώθηκε χθες στο “Cine Πάνθεον”

Με θερμά λόγια ο Δήμαρχος κ. Λάμπρος Μίχος συνεχάρη τους συντελεστές.

«Μας δώσατε ώθηση και μεγάλη χαρά. Σε ένα έργο επίκαιρο που εξυμνεί την ειρήνη. Κι όπως είχε πει ο
σπουδαίος Γιάννης Ρίτσος: Η ειρήνη είναι ένα τρένο φορτωμένο στάρι και τριαντάφυλλα που ταξιδεύει
στο μέλλον. Ας ευχηθούμε το ψωμί και η αγάπη να μη λείψει απ ΄το μέλλον μας και βέβαια να ζήσουμε με
ειρήνη».

Οι υπεύθυνοι για την επιτυχία της παράστασης ήταν ο Σπύρος Ντζουροπάνος που είχε το ρόλο της
κεντρικής ηρωϊδας του έργου Λυσιστράτης και βέβαια η ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής “το
τρίτο κουδούνι”.

Την σκηνοθετική επιμέλεια είχε ο Παναγιώτης Σπηλιόπουλος.

Οι “Γιορτές της Πόλης” που διοργανώνει με αμέριστη φροντίδα και επιμέλεια ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας
συνεχίζονται την Παρασκευή στην πλατεία “Θ. Κολοκοτρώνη” ( Αγία Ελεούσα) με το αφιέρωμα στη
σπουδαία Μαρία Κάλλας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη με ώρα προσέλευσης 20.30
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Μία "όρκα"...26 κιλών, τραβάει τα βλέμματα των επισκεπτών

Ονομάζεται Orca, αλλά είναι ένα πρότυπο μονοθέσιο που δημιούργησε η φοιτητική ομάδα του
πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ). Η μόνη σχέση με τη γνωστή φάλαινα είναι ότι αποτέλεσε την
έμπνευση για να δώσουν στο όχημα παρόμοιο σχήμα. Άλλωστε το διάσημο κήτος ζυγίζει αρκετούς τόνους,
ενώ το συγκεκριμένο ηλεκτροκίνητο λιγότερο από 30 κιλά.

Η «Orca» τραβάει τα βλέμματα των επισκεπτών του σταντ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην 86η
ΔΕΘ, αφού οι φοιτητές - μέλη της ομάδας που τη δημιούργησαν, είναι παρόντες για να δώσουν όλες τις
πληροφορίες για το έργο τους.

«Το όχημα είναι όλο κατασκευασμένο από ανθρακόνημα. Ζυγίζει μόλις 26 κιλά, έχει πολύ μικρό
συντελεστή οπισθέλκουσας, πράγμα που σημαίνει ότι στη μέγιστη ταχύτητά του, που είναι περίπου 30
χλμ/ώρα, έχει πολύ μικρή αντίσταση από τον αέρα και αυτό μας βοηθάει να διανύσουμε μεγαλύτερη
απόσταση χωρίς να καταναλώνουμε ενέργεια», δήλωσε στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο
υπεύθυνος του project Γιώργος Περίφανος.

Για τη συγκεκριμένη επίδοση μάλιστα, η Orca έλαβε πλήθος διακρίσεων και διεθνών βραβείων.
«Συμμετέχουμε κάθε χρόνο στο διαγωνισμό του Shell-Eco Marathon όπου το 2017 κατακτήσαμε την
πρώτη θέση στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ την επόμενη χρονιά στην κατηγορία Prototype Battery Electric
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στην κατάταξη οικονομίας κατανάλωσης κατακτήσαμε την 8η θέση σε Ευρώπη και Αφρική, με επίδοση
420 χιλιόμετρα ανά κιλοβατώρα», συμπλήρωσε ο υπεύθυνος marketing Στράτος Παππάς.

Τα μονοθέσια σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και βελτιστοποιούνται από τους φοιτητές μέσα στο χώρο
του Ιδρύματος, με την χρήση του μοντέλου CAD από τις υπολογιστικές προσομοιώσεις σε πραγματικές
σύνθετες τρισδιάστατες επιφάνειες, μέσω πολύπλοκης κατασκευαστικής διαδικασίας για τη δημιουργία
σασί προηγμένης τεχνολογίας.

«Η συγκεκριμένη προσπάθεια των φοιτητών είναι εξαιρετική και εμβληματική, όχι μόνο για το
δημιούργημά τους, αλλά και για τη μεταξύ τους συνεργατικότητα, αφού φοιτητές από διάφορες
ειδικότητες μπορούν να συγχρωτίζονται ώστε να δώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα», ανέφερε ο πρύτανης
του ΠΑΔΑ Παναγιώτης Καλδής, που δήλωσε υπερήφανος που τα νέα παιδιά επιλέγουν για τις σπουδές τους
στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, το οποίο, όπως υπογράμμισε, είναι το πρώτο “ πράσινο” πανεπιστήμιο.

«Το ΠΑΔΑ έχει μόλις τρία χρόνια ζωής ως πανεπιστήμιο, καθώς προέρχεται από τρία ιδρύματα
εκπαίδευσης και έρευνας στο χώρο της Αττικής, που προσέφεραν χιλιάδες αποφοίτους και συνέβαλαν
καταλυτικά στην ανάπτυξη της χώρας και διεθνώς. Έχουμε είκοσι επτά τμήματα και σχολές και
καλύπτουμε όλες τις σύγχρονες ειδικότητες. Δεν έχουμε ιατρική και νομική, αλλά έχουμε ισχυρό
υπόβαθρο σε παραϊατρικά επαγγέλματα και επιστήμες πρόνοιας και υγείας. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στον
τεχνολογικό εξοπλισμό όπως και να έχουμε συνθήκες και εργαστήρια τελευταίας λέξης», σημείωσε ο κ.
Καλδής.

Επεσήμανε ακόμη ότι η μεγαλύτερη επένδυση είναι οι άνθρωποι, γι’ αυτό και υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για την ευημερία των φοιτητών. «Μέσα σε αυτή τη λογική ολοκληρώσαμε τον εκσυγχρονισμό όλων των
γυμναστηρίων, προχωρούμε σε νέα γήπεδα βόλεϊ, beach βόλεϊ και μπάσκετ και άλλες αθλοπαιδιές.
Θεωρούμε ότι το οικοσύστημά μας είναι εξαιρετικά ελκυστικό και υπάρχει πάρα πολύ πράσινο». Μάλιστα
ο πρύτανης τόνισε ότι υποδέχθηκε με χαρά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της 86ης ΔΕΘ
για τις 1.100 νέες φοιτητικές εστίες που προετοιμάζονται κοντά στο ίδρυμα και θα δώσουν λύση σε
άτομα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά.

Β. Καζ.

Λεπτομέρειες στη συνδρομητική σελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της ιστοσελίδας.
Tweets από ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Φοιτητικό επίδομα: Από τώρα αναδρομικά η αύξηση κατά 50%
Εδώ και λίγες μέρες έχουν κλείσει οι αιτήσεις για το φοιτητικό – στεγαστικό επίδομα. Σύμφωνα
με τις ανακοινώσεις της υπουργού Παιδείας Νίκη Κεραμέως η αύξηση κατά 50% του φοιτητικού
επιδόματος θα πληρωθεί μέσα στον Σεπτέμβρη με αναδρομική αύξηση.

Αύξηση κατά 50% του φοιτητικού – στεγαστικού επιδόματος από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ, και στα 2.000
ευρώ για τους φοιτητές που συγκατοικούν, ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως .
Δικαιούχοι θα είναι 50.000 φοιτητές και σπουδαστές ΙΕΚ ενώ ο προϋπολογισμός είναι 75 εκατ. ευρώ.

Όπως είπε η υπουργός το μέτρο θα ισχύσει αναδρομικά  και οι πρώτοι ωφελούμενοι θα είναι οι
φοιτητές και οι σπουδαστές ΙΕΚ του έτους 2021 – 2022. Ήδη από αυτό το φθινόπωρο κατά το οποίο θα
καταβληθεί το φοιτητικό επίδομα για την περσινή χρονιά θα είναι αυξημένο κατά 50%, εξήγησε η κ.
Κεραμέως.

Ανέφερε ότι θα δημιουργηθούν νέες φοιτητικές εστίες σε πέντε πανεπιστήμια της χώρας: Θράκη, Δυτ.
Μακεδονία, Δυτ. Αττική και Κρήτη. Πρόκειται για τμήμα συνολικού μεταρρυθμιστικού σχεδίου για την
ανώτατη εκπαίδευση με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Αφορά τη δημιουργία 8.150 νέων κλινών
και συνολικό εκτιμώμενο κόστος που υπερβαίνει τ α540 εκατ. ευρώ.

«Η στόχευση είναι ξεκάθαρη. Στηρίζουμε τα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας, λαμβάνοντας υπόψιν τις
ανάγκες σε αστικές περιοχές, όπως το πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής, σε ακριτικές περιοχές, όπως το
Δημοκρίτειο και το πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, σε τουριστικές περιοχές με πολύ μεγάλη ζήτηση σε
ακίνητα όπως το πανεπιστήμιο Κρήτης και στην ηπειρωτική χώρα, όπως είναι το πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας» υπογράμμισε μεταξύ άλλων η υπουργός.
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Η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης εγκαινιάζει το
Ecoculture Festival

Γνωρίζουμε τους εικονογράφους του “illustradays 2022” με αφορμή το μοναδικό φεστιβάλ στην Ελλάδα
αφιερωμένο στην εικονογράφηση – Vol. 3

Νέα σχολική χρονιά – Οδηγός επιβίωσης για τους εκπαιδευτικούς με προτάσεις χρήσιμων βιβλίων

Η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης εγκαινιάζει στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου  το
Mystery 50_Ecoculture Festival | Μυστήριο 50_Φεστιβάλ Οικοπολιτισμού^ . Πρόκειται για μία από
τις βασικές δράσεις παρακαταθήκης του προγράμματος της ΠΠΕ, έναν πρότυπο θεσμό και μια
πολιτιστική υποδομή που φιλοδοξούμε να κληροδοτήσει η ΠΠΕ στην Ελευσίνα.

Πρόκειται για ένα φεστιβάλ με θέμα το περιβάλλον, την οικολογία και τη βιωσιμότητα, που αγγίζει όλες
τις εκφάνσεις του σύγχρονου πολιτισμού, με κύριες μορφές έκφρασης τον αρχιτεκτονικό/πολεοδομικό
σχεδιασμό, τη σύγχρονη τέχνη και τον διεπιστημονικό διάλογο. Σχεδιάζεται να υλοποιείται σε διετή βάση.

Για το 2022 προγραμματίζεται η πρώτη, πιλοτική έκδοσή του, ως μια ευκαιρία για να εκκινήσει ο
διάλογος. Στόχος του φεστιβάλ είναι να ανοίξει διεπιστημονικό διάλογο σχετικά με θέματα οικολογίας και
περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάπτυξης, σε τρεις παράλληλες κατευθύνσεις:

1. Διάλογοι (Ecoculture Dialogues): Δράσεις συνεδριακής και ερευνητικής κατεύθυνσης, αλλά και
εκπαιδευτικά προγράμματα, που θα εστιάζουν στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και θα εμβαθύνουν στον
τρόπο που οι πολιτιστική στρατηγική και οι σχεδιαστικές και καλλιτεχνικές πρακτικές την ενισχύουν.

2. Σχεδιασμός (Design Campus): ένα συμμετοχικό διεπιστημονικό εργαστήριο με αρχιτέκτονες,
πολεοδόμους και κατοίκους, με στόχο να σχεδιαστεί ένα Κέντρο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στο χώρο
του πρώην Camping Οαση.

3. Καλλιτεχνική Παραγωγή (Eco Art): νέα καλλιτεχνικά έργα που θα εστιάζουν στη σχέση περιβάλλοντος
και τέχνης,

Το 2022 με την πρώτη, πιλοτική εκδοχή της δράσης Mystery 50_Ecoculture Festival | Μυστήριο
50_Φεστιβάλ Οικοπολιτισμού^ στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου, ξεκινά η συζήτηση για το Περιβάλλον, τη
Βιωσιμότητα και την Γεωργία, η οποία θα επεκταθεί κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών.

Μέσα από ένα σύντομο αλλά περιεκτικό πρόγραμμα δύο ημερών, επισημαίνονται κάποιες από τις
εκφάνσεις του οικοπολιτισμού που αναδεικνύονται ως σημαντικές μέσα από την ιστορία και το παρόν της
Ελευσίνας και των γύρω περιοχών, αλλά και τόσο επίκαιρες στη συζήτηση για το βιώσιμο μέλλον όλων
μας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πρώτης πειραματικής έκδοσης του Ecoculture Festival^, θα πραγματοποιηθεί
το Ecoculture Dialogues, ποικίλες και ενδιαφέρουσες συζητήσεις για τη βιώσιμη καινοτομία και την
αγροδιατροφή, ενώ για παιδιά 8 έως 14 ετών θα διοργανωθεί το Μυστήριο_46 Αρθρωτοί Κήποι, ένα
ευφάνταστο εργαστήριο κηποτεχνίας, που συνδυάζει την καλλιέργεια με τις
νέες τεχνολογίες.

Ποικίλες παράλληλες δράσεις πλαισιώνουν το πρόγραμμα του Φεστιβάλ, όπως το 2023 Eleusis Open Farm
Days με περισσότερες από 15 φάρμες της περιοχής να υποδέχονται το ευρύ κοινό παρουσιάζοντας τα
προϊόντα τους, ποδηλατικές διαδρομές μέσα την πόλη αλλά και στις γραμμές του τρένου (railbiking),
προβολή ταινιών και ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον, καθώς και ένα πικ νικ με μουσική από DJs και
μπάντες της Ελευσίνας και της γύρω περιοχής.

Επιπλέον, στις 24 Σεπτεμβρίου, υπό τη σκηνοθετική επιμέλεια της Γεωργίας Μαυραγάνη, θα
πραγματοποιηθεί το Μυστήριο_38 Μουσική των σπιτιών, επιτόπιες διαδρομές στον συνοικισμό των
Ποντίων της Ελευσίνας με επιλεγμένες μουσικές να διαχέονται στον δημόσιο χώρο μέσα από τις πόρτες
και τα παράθυρα των σπιτιών.

Αμέσως μετά, θα ακολουθήσει το Μυστήριο_49 Συμπόσιο #2 – Εύξεινος Πόντος,ένα βιωματικό ταξίδι στις
γεύσεις και τα έθιμα του Πόντου με βασικό άξονα την πολιτισμική ανταλλαγή και την ανάδειξη του
γαστρονομικού πολιτισμού του τόπου, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ποντίων Ελευσίνας «Νέα
Τραπεζούντα».

10:30 – 11:00 – Προσέλευση
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#ecoculture_dialogues

Ανοίγουμε τη συζήτηση για το Περιβάλλον στην Ελευσίνα. Μέσα από τις εισηγήσεις και την παρουσίαση
του έργου εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας των πολιτών, της επιστήμης και της
βιομηχανίας επιδιώκουμε μια πρώτη χαρτογράφηση των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της
ευρύτερης περιοχής, των προβλημάτων που σχετίζονται με την υπερσυγκέντρωση βιομηχανικής
παραγωγής σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή και τη διαμόρφωση του δομημένου περιβάλλοντος,
και των στρατηγικών που ακολουθούνται από τον κάθε φορέα για την βελτίωση ή αναστροφή τους.

Συμμετέχουν οι φορείς: Δήμος Ελευσίνας, Ecoeleusis, Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το
Περιβάλλον, τον Πολιτισμό & την Αειφόρο Ανάπτυξη, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Τομέας
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής.

Γνωρίζουμε το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Ελευσίνας IN SITU, έναν νέο εκπαιδευτικό θεσμό που εγκαινιάζεται
από την 2023Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών,
και θα απευθύνεται κυρίως στους κατοίκους της Ελευσίνας και των γύρω περιοχών, ανεξαρτήτως ηλικίας
και μορφωτικού επιπέδου, που νοιάζονται για την προσωπική τους εξέλιξη, μέσα από μια ξεχωριστή
μαθησιακή εμπειρία.

Συμμετέχουν: Αθηνά Μαυρίδου – Καθηγήτρια μικροβιολογίας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ειδική σε
θέματα μικροβιολογικής ποιότητας νερού και μέλος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων,
Σοφία Ριζοπούλου – Ομοτ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Απόστολος Βανταράκης, – Καθ. Τμήματος Ιατρικής, Παν.
Πατρών, Π. Δημόπουλος – Αντιπρύτανης του Παν Πατρών.

Εστιάζουμε στον αγρο-διατροφικό πολιτισμό και την γαστρονομική παράδοση της περιοχής, από την
αρχαιότητα έως και τις μέρες μας, καταλήγοντας στην σύγχρονη Μεσογειακή – Ελληνική Διατροφή
Δίαιτα. Αναδεικνύουμε την διαχρονική ισχύ των μύθων της Δήμητρας, της Περσεφόνης και του
Τριπτόλεμου, μέσα από μια νέα προσέγγιση του μέτρου και της βιώσιμης γεωργίας και διατροφής
(Παγκόσμιοι Στόχοι του ΟΗΕ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη), αναδεικνύοντας την ανάγκη μετάβασης σε έναν
νέο βιώσιμο αγρο-διατροφικό πολιτισμό, με θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον, αναγεννητικές,
αγρο-οικολογικές πρακτικές παραγωγής και ενσυνείδητης κατανάλωσης.

Συμμετέχουν εκπρόσωποι των εταιριών: Med Culture/ Open Farm, Mindful Eating Hellas, TUV AUSTRIA
HELLAS, LOCAL FOOD EXPERTS® and SUSTAINABLE FOOD DESTINATION ORGANISATION®, Farm 2 School
Project.

#ecoart #symposia #eco_culture #ecoculture

Σε αυτή την ιδιότυπη «σύμπραξη» δράσεων λαϊκής μουσικής και τοπικής γαστρονομίας, η συνοικία των
Ποντίων της Ελευσίνας θα συνδεθεί με τον χώρο διεξαγωγής της φετινής πιλοτικής εκδοχής του
Φεστιβάλ Οικοπολιτισμού (ΟΑΣΗ). Αρχικά, μια σχεδιασμένη επιτόπια διαδρομή μέσα στον οικισμό των
Ποντίων θα ενώσει τα σπιτικά και τις μουσικές που ακούγονται από μέσα τους και διαχέονται στον
δημόσιο χώρο από τα ανοίγματά τους (πόρτες, παράθυρα).

Οι μουσικές επιλογές θα γίνουν σε συνεργασία με τους κατοίκους-ενοίκους των σπιτιών. Η διαδρομή θα
καταλήγει στον ανοιχτό χώρο της ΟΑΣΗΣ, όπου ένα ΣΥΜΠΟΣΙΟ θα λάβει χώρα. Ένα εθνοτοπικό γλέντι θα
εστιάσει στην ανθρωπογεωγραφία της Ελευσίνας και θα φέρει στο ίδιο τραπέζι τις παραδοσιακές
μουσικές και τις γαστρονομικές παραδόσεις του Ευξείνου Πόντου.

10:30- 11:00 – Προσέλευση
#ecoculture_dialogues

Μέσα από παρουσιάσεις καλλιτεχνών, πολιτών και επιστημόνων, συναντάμε καλλιτεχνικές πρακτικές,
έργα και πρωτοβουλίες που θέτουν στο επίκεντρο τη βιωσιμότητα, την επαγρύπνηση γύρω από τα θέματα
του περιβάλλοντος και της αειφορίας, τη γεωργία αλλά και την οικειοποίηση της πόλης με τρόπους
φιλικούς προς το περιβάλλον και τον χρήστη. Γνωρίζουμε μέρος του προγράμματος της Ελευσίς 2023 και
συζητάμε για τη σημασία της βιωσιμότητας στην Τέχνη.

Συμμετέχουν εκπρόσωποι των καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών: Graffiti Γενιά17/SGD’s, ομάδα Skaters
Ελευσίνας, SynErgasia ArtPlatform σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, PCAI, κολεκτίβα
Timecircus (video-μήνυμα, BE), Stichting Under the Blue Surface (NL), Chorus.

Κλείνουμε τη συζήτηση για τη βιωσιμότητα προσεγγίζοντας μεθοδολογίες και τρόπους ανάδυσης
καινοτόμων ιδεών που να απαντούν στα ειδικά προβλήματα μιας περιοχής, και να συντείνουν στη
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μετάβαση προς ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης. Παρουσιάζουμε δράσεις καινοτομίας που
συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Ελευσίς 2023 ή που εξελίσσονται από σημαντικούς εκπροσώπους
της βιομηχανίας της περιοχής, και αφορούν την βιώσιμη κατασκευή, την ανακύκλωση υλικών, τον
συμμετοχικό σχεδιασμό, την βιώσιμη αστική ανάπτυξη ευρύτερα, ή και τα καινοτόμα πολιτιστικά
προϊόντα.

Συμμετέχουν οι: Commonspace, Ludd – MakerSpace & FabLab, Rita Orlando (ΙΤ), Τhe New Raw (NL),
εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ, Αγγελική Καραγιαννάκη, Uni.Fund.

#eco_culture #ecoculture

Φέρνουμε το φαγητό μας και την κουβέρτα μας και πάμε στην ΟΑΣΗ για ΠΙΚ ΝΙΚ. Ακούμε Μουσική από DJ’s
της Ελευσίνας, βλέπουμε ταινίες και ντοκιμαντέρ σε σχέση με το περιβάλλον και διασκεδάζουμε
οικογενειακώς μέχρι το βράδυ. Ενσωματώνουμε τις βιώσιμες πρακτικές στην καθημερινή μας ζωή,
γνωρίζοντας μια κρυμμένη όαση στον αστικό ιστό της Ελευσίνας.

Ποδηλατική βόλτα με αφετηρία το πρώην κάμπινγκ ΟΑΣΗ, που θα διασχίσει την πόλη της Ελευσίνας μέσα
από επιλεγμένη διαδρομή, η οποία θα περιλαμβάνει τις εκβολές του Σαρανταπόταμου, το Παραλιακό
μέτωπο και το Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας.

Ώρα εκκίνησης: 18:30

Για το κοινό και τους συμμετέχοντες του Φεστιβάλ Οικοπολιτισμού^, την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου στις
19:30, διοργανώνεται ξενάγηση στην in situ εικαστική εγκατάσταση του διεθνώς αναγνωρισμένου
εικαστικού Κωστή Βελώνη, υπό τον τίτλο Μυστήριο 22 | Στάχυα πέφτουν σε τσιμεντένια δάπεδα, παρουσία
του ίδιου του καλλιτέχνη. Η εικαστική εγκατάσταση φιλοξενείται ήδη από τις 28 Αυγούστου και έως τις
23 Οκτωβρίου, στον προαύλιο χώρο πίσω από το ανοιχτό θέατρο του Παλαιού Ελαιουργείου.

Πρόκειται για μια εικαστική εγκατάσταση που αντλεί έμπνευση από τον μύθο της θεάς Δήμητρας και της
κόρης της, Περσεφόνης. Χαρακτηριστικά της η αυστηρή γεωμετρική οριοθέτηση και η ερωτική αφήγηση
πίσω από τη δομή και τη λειτουργικότητα της γλυπτικής κατασκευής.

Στον Παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό Ελευσίνας

Railbiking είναι η ποδηλασία πάνω σε ράγες τρένου με τουριστικές δρεζίνες (railbikes). Πρόκειται για μία
υπαίθρια δραστηριότητα που εκμεταλλεύεται ιδανικά τον ανενεργό σιδηρόδρομο με ειδικά διαμορφωμένα
ποδήλατα που κινούνται πάνω στις ράγες. Η ιδέα συνδυάζει την άθληση, την αναψυχή και την γνώση και
παράλληλα πετυχαίνει τη διάσωση και αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων σιδηροδρομικών δικτύων, σε
τόπους με φυσική ομορφιά και σημαντικά αξιοθέατα όπου η πρόσβαση -συνήθως- με το αυτοκίνητο είναι
αδύνατη. Γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στις παλιές ράγες στα Μέγαρα Αττικής.

Στον Παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό Ελευσίνας

Σχεδιασμός και κατασκευή κινητών μονάδων κηποτεμαχίων τα οποία θα λειτουργούν με τη βοήθεια των
παιδιών και της τεχνολογίας, με σκοπό τη σύνδεση της πανάρχαιας πρακτικής της καλλιέργειας με τις
νέες τεχνολογίες, με κοινό παρονομαστή τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η ομάδα του Decode Fabrication Lab και
του SYN Fab Lab θα αναλάβουν να διεκπεραιώσουν όλα τα σεμινάρια-εργαστήρια, καθώς και το
σχεδιασμό και υλοποίηση του εκτεταμένου ΚΙΤ- κηποτεχνίας και των υπόλοιπων ψηφιακών εργαλείων.

Σε Φάρμες Δυτικής Αττικής

Eπιλεγμένα και λεπτομερώς χαρτογραφημένα αγροκτήματα που εξειδικεύονται στην παραγωγή
διαφορετικών τοπικών -φυτικών και ζωικών- προϊόντων ανοίγουν τις πόρτες τους για να δεχθούν τις
ηλεκτρονικές (στην πλατφόρμα open farm) ή/και τις φυσικές επισκέψεις του κοινού και των
συμμετεχόντων του Φεστιβάλ.

Σε μια προσπάθεια διασύνδεσης των διατροφικών μύθων της Αρχαίας Ελλάδας με τις σύγχρονες
διατροφικές τάσεις για την ενίσχυση του Βιώσιμου Αγροτουρισμού, αγροκτήματα και παραγωγοί που
εξειδικεύονται στην παραγωγή των καρπών και των αγαθών της ελευσίνιας γης αναζητούν τη
διαχρονικότητα της ταυτότητά τους και δημιουργούν το δικό τους “storytelling”, βασισμένοι στις αρχές
της αγρο-διατροφικής παράδοσης και της ιστορίας τους. Με την έμφαση να δίδεται στην ανάδειξη της
τοπικότητας, της εποχικότητας και της ελαχιστοποίησης του οικολογικού αποτυπώματος της αγροτικής
διαδικασίας, η καρδιά της οικολογικής συνείδησης χτυπά δυνατά και στην Δυτική Αττική.

Στο Παλαιό Δημαρχείο Ελευσίνας
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Στο τέλος της άνοιξης του 2022, ένα πρωτοποριακό εργαστήριο αφιερωμένο στις αρχές της Κυκλικής
Οικονομίας και της Ανακύκλωσης άνοιξε τις πόρτες στις εγκαταστάσεις του ΤΙΤΑΝΑ για τους κατοίκους
και τους επισκέπτες της Ελευσίνας. Από τον Αύγουστο του 2022, εκθέματα από ανακυκλωμένο και
εκτυπωμένο πλαστικό καθώς και η ιστορία πίσω τη δημιουργική πρωτοβουλία μετάβασης από την
ανακύκλωση στην τρισδιάστατη εκτύπωση περιμένουν τους φιλομαθείς -μικρούς και μεγάλους- φίλους
τους στον προσφάτως αποκατεστημένο χώρο του Παλαιού Δημαρχείου Ελευσίνας.

Στο πλαίσιο του Ecoculture Festival θα παρουσιαστεί η «Γενιά 17», μία πρωτοβουλία της ελcproductions
που εστιάζει στους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και την προώθηση τους. Το παζλ της
πρωτότυπης δράσης συνθέτουν μια σειρά ντοκιμαντέρ, τοιχογραφίες μεγάλων διαστάσεων που
φιλοτεχνούν δημοφιλείς street artists και μουσικά κομμάτια από καλλιτέχνες και κολεκτίβες της hip hop
σκηνής.

Πιο συγκεκριμένα, η «Γενιά 17» ασχολείται με την ατζέντα των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε τρία
επίπεδα. Το κινηματογραφικό-τηλεοπτικό, το εικαστικό, καθώς και το μουσικό. Το ντοκιμαντέρ 17
επεισοδίων «Γενιά 17» αναζητά καλές πρακτικές που κάνουν την πραγμάτωση των στόχων ευκολότερη
και δίνουν φωνή στην “Generation Z”, τη γενιά των νέων που βρίσκονται στο κατώφλι της ενηλικίωσης ή
έχουν μόλις ενηλικιωθεί, προκειμένου να ανακαλύψουν τους στόχους και τη σημασία τους.

Νέοι καλλιτέχνες της street art, όσο και established graffiti καλλιτέχνες ομορφαίνουν το αστικό τοπίο
δημιουργώντας τοιχογραφίες μεγάλων διαστάσεων σχετικά με τους στόχους. Κάθε τοιχογραφία εμπνέεται
από έναν από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και μέσα από τη street αισθητική αναδεικνύει τις
αξίες και τα ιδανικά του Στόχου. Η μουσική πλευρά της «Γενιάς 17» πειραματίζεται και καλλιτέχνες της
hip hop σκηνής, άρρηκτα συνδεδεμένοι με το street art, δημιουργούν μουσικά κομμάτια τα οποία
σχολιάζουν και επικοινωνούν τους στόχους.

ΟΑΣΗ πρώην κάμπινγκ: Φιλικής Εταιρείας και Κρήτης

Παλαιός Σιδηροδρομικός Σταθμός: Αγαθού 42

Σύλλογος Ποντίων Ελευσίνας «Νέα Τραπεζούντα»: Ευκλείδη και Φιλικής Εταιρείας Παλαιό Δημαρχείο:
Νικολαΐδου & Βασ. Λάσκου

Χάρτης Δωρεάν μετακίνηση για το κοινό | Κρατήσεις θέσεων από 19/09 εδώ Σημείο συνάντησης: Παλιό
Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ. (Ερμού & Πειραιώς)

Πρόσβαση στην Ελευσίνα #21km

Μόλις 21χλμ από το κέντρο της Αθήνας, μια από τις σημαντικότερες ιερές πόλεις της αρχαιότητας, η
πόλη των Ελευσίνιων Μυστηρίων και γενέτειρα του Αισχύλου, η Ελευσίνα αποτελεί την τέταρτη κατά
σειρά Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, που φιλοξενείται στην Ελλάδα. Η πρόσβαση σε αυτή μπορεί
να γίνει με τους εξής τρόπους:

Με αυτοκίνητο ή μηχανή μέσω της Αττικής Οδού ή από τη Λεωφόρο Αθηνών, σε μόλις 25 λεπτά από το
κέντρο της Αθήνας. Με λεωφορείο (γραμμές 845 και 871 από Πειραιά, 876 από τον σταθμό “Αγ. Μαρίνα”
του μετρό και 878 από Αχαρνές). Με προαστιακό (στάση “Μαγούλα” και στη συνέχεια, με το λεωφορείο
863). Με ΚΤΕΛ (γραμμή Μέγαρα – Νέα Πέραμος – Ελευσίνα, με αφετηρία την πλατεία Ασωμάτων στο
Θησείο).

Cover photo ∗OASIS and Titanas ©NeoklisMantas 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Τιμή εισητηρίου:

Είσοδος ελεύθερη

Κάθε Σάββατο θα λαμβάνετε στο e-mail σας το newsletter του ελc με τις προτάσεις μας για την
εβδομάδα!

Συντονιστείτε στα pοdcasts του ελculture

Για να λαμβάνεις όλα τα νέα άρθρα απευθείας μέσα από την εφαρμογή στην Android ή iOS συσκευή σου

ΓΡΑΨΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ
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Κάθε βδομάδα μπορείτε να λαμβάνετε στο e-mail σας το newsletter του ελc mag με τις προτάσεις μας
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Κεραμέως: «Αύξηση κατά 50% του φοιτητικού επιδόματος – Δημιουργία νέων
εστιών σε 5 πανεπιστήμια»

NEWSLETTER

NEWSLETTER

NEWSLETTER

Η Νίκη Κεραμέως στην παρουσίαση της Στρατηγικής
Κοινωνικής Στέγασης / Φωτογραφία: Eurokinissi

Η Νίκη Κεραμέως στην παρουσίαση της Στρατηγικής
Κοινωνικής Στέγασης / Φωτογραφία: Eurokinissi

S-Newsroom
Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε αύξηση κατά 50% του φοιτητικού – στεγαστικού
επιδόματος από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ, και στα 2.000 ευρώ για τους φοιτητές που συγκατοικούν.

Δικαιούχοι του φοιτητικού – στεγαστικού επιδόματος θα είναι 50.000 φοιτητές και σπουδαστές ΙΕΚ ενώ ο
προϋπολογισμός είναι 75 εκατ. ευρώ.

Όπως είπε η υπουργός το μέτρο θα ισχύσει αναδρομικά και οι πρώτοι ωφελούμενοι θα είναι οι φοιτητές
και οι σπουδαστές ΙΕΚ του έτους 2021 – 2022. Ήδη από αυτό το φθινόπωρο κατά το οποίο θα καταβληθεί
το φοιτητικό επίδομα για την περσινή χρονιά θα είναι αυξημένο κατά 50%, εξήγησε η κ. Κεραμέως.

Κεραμέως: Νέες φοιτητικές εστίες σε 5 πανεπιστήμια της
χώρας
Ανέφερε ότι θα δημιουργηθούν νέες φοιτητικές εστίες σε πέντε πανεπιστήμια της χώρας: Θράκη, Δυτ.
Μακεδονία, Δυτ. Αττική και Κρήτη. Πρόκειται για τμήμα συνολικού μεταρρυθμιστικού σχεδίου για την
ανώτατη εκπαίδευση με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Αφορά τη δημιουργία 8.150 νέων κλινών
και συνολικό εκτιμώμενο κόστος που υπερβαίνει τ α540 εκατ. ευρώ.

«Η στόχευση είναι ξεκάθαρη. Στηρίζουμε τα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας, λαμβάνοντας υπόψιν τις
ανάγκες σε αστικές περιοχές, όπως το πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής, σε ακριτικές περιοχές, όπως το
Δημοκρίτειο και το πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, σε τουριστικές περιοχές με πολύ μεγάλη ζήτηση σε
ακίνητα όπως το πανεπιστήμιο Κρήτης και στην ηπειρωτική χώρα, όπως είναι το πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας» υπογράμμισε μεταξύ άλλων η υπουργός.
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Με αναδρομική ισχύ η αύξηση του στεγαστικού φοιτητικού επιδόματος
Αύξηση κατά 50% του φοιτητικού – στεγαστικού επιδόματος από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ, και στα 2.000
ευρώ για τους φοιτητές που συγκατοικούν, ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Δικαιούχοι
θα είναι 50.000 φοιτητές και σπουδαστές ΙΕΚ ενώ ο προϋπολογισμός είναι 75 εκατ. ευρώ.

Όπως είπε η υπουργός το μέτρο θα ισχύσει αναδρομικά και οι πρώτοι ωφελούμενοι θα είναι οι φοιτητές
και οι σπουδαστές ΙΕΚ του έτους 2021 – 2022. Ήδη από αυτό το φθινόπωρο κατά το οποίο θα καταβληθεί
το φοιτητικό επίδομα για την περσινή χρονιά θα είναι αυξημένο κατά 50%, εξήγησε η κ. Κεραμέως.

Ανέφερε ότι θα δημιουργηθούν νέες φοιτητικές εστίες σε πέντε πανεπιστήμια της χώρας: Θράκη, Δυτ.
Μακεδονία, Δυτ. Αττική και Κρήτη. Πρόκειται για τμήμα συνολικού μεταρρυθμιστικού σχεδίου για την
ανώτατη εκπαίδευση με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Αφορά τη δημιουργία 8.150 νέων κλινών
και συνολικό εκτιμώμενο κόστος που υπερβαίνει τ α540 εκατ. ευρώ.

«Η στόχευση είναι ξεκάθαρη. Στηρίζουμε τα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας, λαμβάνοντας υπόψιν τις
ανάγκες σε αστικές περιοχές, όπως το πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής, σε ακριτικές περιοχές, όπως το
Δημοκρίτειο και το πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, σε τουριστικές περιοχές με πολύ μεγάλη ζήτηση σε
ακίνητα όπως το πανεπιστήμιο Κρήτης και στην ηπειρωτική χώρα, όπως είναι το πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας» υπογράμμισε μεταξύ άλλων η υπουργός.
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Ν. Κεραμέως: Αύξηση κατά 50% του φοιτητικού επιδόματος με αναδρομική
ισχύ – Ποιοι θα είναι οι πρώτοι ωφελούμενοι

Δικαιούχοι θα είναι 50.000 φοιτητές και σπουδαστές ΙΕΚ ενώ ο προϋπολογισμός είναι 75 εκατ. ευρώ.
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Όπως είπε η υπουργός το μέτρο θα ισχύσει αναδρομικά  και οι πρώτοι ωφελούμενοι θα είναι οι
φοιτητές και οι σπουδαστές ΙΕΚ του έτους 2021 – 2022. Ήδη από αυτό το φθινόπωρο κατά το οποίο θα
καταβληθεί το φοιτητικό επίδομα για την περσινή χρονιά θα είναι αυξημένο κατά 50%, εξήγησε η κ.
Κεραμέως.

Ανέφερε ότι θα δημιουργηθούν νέες φοιτητικές εστίες σε πέντε πανεπιστήμια της χώρας: Θράκη, Δυτ.
Μακεδονία, Δυτ. Αττική και Κρήτη. Πρόκειται για τμήμα συνολικού μεταρρυθμιστικού σχεδίου για την
ανώτατη εκπαίδευση με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Αφορά τη δημιουργία 8.150 νέων κλινών
και συνολικό εκτιμώμενο κόστος που υπερβαίνει τ α540 εκατ. ευρώ.

«Η στόχευση είναι ξεκάθαρη. Στηρίζουμε τα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας, λαμβάνοντας υπόψιν τις
ανάγκες σε αστικές περιοχές, όπως το πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής, σε ακριτικές περιοχές, όπως το
Δημοκρίτειο και το πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, σε τουριστικές περιοχές με πολύ μεγάλη ζήτηση σε
ακίνητα όπως το πανεπιστήμιο Κρήτης και στην ηπειρωτική χώρα, όπως είναι το πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας» υπογράμμισε μεταξύ άλλων η υπουργός.
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Νέες φοιτητικές εστίες σε πέντε ελληνικά Πανεπιστήμια
Με τα κομπιουτεράκια ανά χείρας, φοιτητές, σπουδαστές και οι γονείς τους προσπαθούν να βρουν
τρόπους για να καλύψουν τις αυξημένες δαπάνες που συνεπάγονται οι σπουδές σε άλλη πόλη.

Εξειδικεύοντας τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, η υπουργός Παιδείας
ανακοίνωσε αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για 50 χιλιάδες φοιτητές πανεπιστημιακών
σχολών και σπουδαστές δημόσιων ΙΕΚ από τα 1000 στα 1500 ευρώ – και στα 2000 σε περίπτωση
συγκατοίκησης, με αναδρομική ισχύ από την ακαδημαϊκή περίοδο 2021-2022.

Για τα τρία ακριτικά Πανεπιστήμια, Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας  και Δημοκρίτειο Θράκης, τα
κριτήρια για τους δικαιούχους διευρύνονται από τα 30.000 στα 40.000 ευρώ, οικογενειακό εισόδημα. Την
ίδια ώρα, δρομολογούνται οι διαδικασίες για την έναρξη ανέγερσης νέων φοιτητικών εστιών,
τουλάχιστον 8.150 κλινών – εκ των οποίων, στο πανεπιστήμιο Κρήτης 4.850, Δυτικής Αττικής 1.100,
Δημοκρίτειο Θράκης 700, Θεσσαλίας 750 και Δυτικής Μακεδονίας 750.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι νέες φοιτητικές εστίες αναμένεται να έχουν παραδοθεί έως το 2027.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ3, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΝΟΣ ΚΑΣΑΡΗΣ, ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΕΛΠΙΔΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΚΙΡΗ ,
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ
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Στεγαστικά δάνεια: Οι 6+1 άξονες πολιτικής της κυβέρνησης – έως 150.000
ευρώ σε 10.000 νέους

Παρουσιάστηκε στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης η
Στρατηγική Κοινωνικής Στέγασης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, από τη ΔΕΘ.

Η παρουσίαση έγινε από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, τον
υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη
Κεραμέως, τον υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο και τον διοικητή της Δ.ΥΠ.Α (Δημόσια Υπηρεσία
Απασχόλησης), Σπύρο Πρωτοψάλτη.

Παρουσίαση από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως,
τον Υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο και τον Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης),
Σπύρο Πρωτοψάλτη. Την παρουσίαση συντονίζει ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός
Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

761 δισ. ευρώ η ακίνητη περιουσία των Ελλήνων!

Το 37% του εισοδήματος πηγαίνει στην κάλυψη στεγαστικών αναγκών, ενώ ο μέσος όρος στην Ε.Ε.
είναι στο 20% ενώ υπάρχει φθίνουσα πορεία ιδιοκατοίκησης,  παράλληλα 770.000 κατοικίες είναι
κλειστές, εκ των οποίων 200.000 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,  ανέφερε ο Άκης Σκέρτσος και
πρόσθεσε ότι η ηλικία στεγαστικής ανεξαρτητοποίησης στην Ελλάδα είναι τα 31 έτη όταν στην
Ε.Ε. είναι τα 26. 

Τα 6+1 μέτρα για το στεγαστικό

6+1 μέτρα για φθηνότερη στέγη περιλαμβάνει η στρατηγική κοινωνικής στέγασης της κυβέρνησης που
παρουσιάζεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως,
τον Υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο και τον Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης),
Σπύρο Πρωτοψάλτη. Τα μέτρα αυτά είναι:

• Άτοκα ή χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια για νέους 25-39 ετών
• Μαζική ανακαίνιση κενών κατοικιών
• Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου μέσω του θεσμού κοινωνικής αντιπαροχής
• Επιδότηση για ενεργειακή αναβάθμιση ιδιοκατοικούμενης κατοικίας για νέους 18-39 ετών
• Επιδότηση ανακαίνισης κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση
• Δημιουργία νέων σύγχρονων φοιτητικών εστιών
• Αύξηση φοιτητικού επιδόματος
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Από την πλευρά του ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης,
ανέφερε τις δράσεις της κυβέρνησης για το στεγαστικό:

1. Άτοκα ή χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια για 10.000 νέους ή νέα ζευγάρια από 25 έως 39 ετών. Μιλάμε
για δάνεια έως 150.000 ευρώ και κατοικία έως 120 τ.μ. και έτος κατασκευής έως το 2007. Θα δοθούν
500 εκατ. 375 εκατ. από τη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης (ΟΑΕΔ) που θα είναι άτοκα και 125
εκατομμύρια από τις τράπεζες με τραπεζικά κριτήρια και τραπεζικά επιτόκια.

Το επιτόκιο αντί να είναι 4% θα είναι 1%, δηλαδή το χαμηλότερο δάνειο που υπάρχει στην αγορά. Το
κατώτατο εισοδηματικό όριο θα είναι 10.000 ευρώ και το ανώτερο θα είναι αντίστοιχο με αυτό για το
επίδομα θέρμανσης. Η δόση θα είναι πολύ χαμηλότερη από το ενοίκιο και θα φτάνει τα 275 ευρώ για
σπίτι αξίας 100.000 ευρώ με τα σημερινά δεδομένα.

Το δάνειο θα είναι τελείως άτοκο για τρίτεκνους ή πολύτεκνους ή εάν ο δικαιούχους αποκτήσει τρία
παιδιά όσο τρέχει το δάνειο. Η δράση θα ξεκινήσει από το πρώτο τρίμηνο του 2023.

2. Το πρόγραμμα – «κάλυψη». Αφορά σπίτια που είχαν δοθεί για τη στήριξη των μεταναστών τα οποία
απελευθερώνονται. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη θα είναι περισσότερα από 1.000 τέτοια ακίνητα. Οι
ιδιοκτήτες θα εισπράττουν από το κράτος αυτό που εισέπρατταν, το κράτος θα τα ανακαινίσει και θα τα
διαθέσει σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, κατά προτεραιότητα πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και μονογονεϊκές
οικογένειες με πολύ χαμηλά ενοίκια.

3. Ευρωπαϊκά κονδύλια για την αξιοποίηση κενών κατοικιών ύψους 200 εκατ. ευρώ. Μαζική ανακαίνιση
4.000 ακινήτων που έχουν μείνει κενά και θα παραχωρηθούν στο κράτος για πέντε και πλέον έτη. Το
κράτος θα αναλάβει την ανακαίνιση και θα τα παραχωρήσει σε νέα ζευγάρια. Ωφελούμενοι εκτιμάται ότι
θα είναι 10.000 νέοι.

4. Κοινωνική δράση για μικρότερες ομάδες. Ανακαίνιση 100 διαμερισμάτων 70 στην Αθήνα και 30 στη
Θεσσαλονίκη. Δικαιούχοι θα είναι 100 νοικοκυριά ωφελούμενοι νέοι έως 39 ετών και τα κριτήρια θα
αποφασιστούν μέχρι τον Δεκέμβριο. Το έργο βρίσκεται στο στάδιο υπογραφής προγραμματικών
συμβάσεων με τους δήμους.

5. Κοινωνική Αντιπαροχή. Αξιοποίηση ακινήτων του δημοσίου για παροχή κατοικίας με χαμηλό ενοίκιο.
Στόχος η ανέγερση 2.500 κοινωνικών κατοικιών για 5.000 ωφελούμενους νέους έως 39 ετών.

Ανακαίνιση φοιτητικών εστιών

Η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, αναφέρθηκε στην αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού
επιδόματος και την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών.

Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα θα αυξηθεί από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ (αύξηση 50%) και στις 2.000
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ευρώ σε περιπτώσεις φοιτητών που συγκατοικούν.

Δικαιούχοι του διευρυμένου επιδόματος είναι 50.000 φοιτητές και σπουδαστές δημόσιων ΙΕΚ.

Ενισχυμένος προϋπολογισμός: 75 εκατ. ευρώ με εφαρμογή από τον φετινό Σεπτέμβριο. Το μέτρο θα
ισχύσει αναδρομικά για το έτος 2021-2022. Θα υπάρξει ειδική πρόνοια για τα τρία ακριτικά πανεπιστήμια
με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια (40.000 ευρώ).

Πρόσθεσε ότι θα δημιουργηθούν σύγχρονες φοιτητικές εστίες σε 5 πανεπιστήμια της χώρας, το
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (700 άτομα), το Πανεπιστήμιο Κρήτης (4.850 άτομα), το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας (750 άτομα), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (750 άτομα) και το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής (1.100 άτομα).

Πατήστε εδώ για να δείτε την παρουσίαση της στρατηγικής κοινωνικής
στέγασης.
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Στεγαστικά δάνεια έως 150.000 ευρώ σε 10.000 νέους – Οι 6+1 άξονες
πολιτικής της κυβέρνησης

Η Στρατηγική Κοινωνικής Στέγασης
Η Στρατηγική Κοινωνικής Στέγασης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης,
από τη ΔΕΘ, παρουσιάστηκε στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Η παρουσίαση έγινε από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, τον
υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη
Κεραμέως, τον υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο και τον διοικητή της Δ.ΥΠ.Α (Δημόσια Υπηρεσία
Απασχόλησης), Σπύρο Πρωτοψάλτη.

Ο Άκης Σκέρτσος αναφέρθηκε και με αριθμούς στο στεγαστικό πρόβλημα λέγοντας ότι το 37% του
εισοδήματος πηγαίνει στην κάλυψη στεγαστικών αναγκών, ενώ ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι στο 20%.

Επίσης, υπάρχει φθίνουσα πορεία ιδιοκατοίκησης, ενώ 770.000 κατοικίες είναι κλειστές, εκ των οποίων
200.000 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Πρόσθεσε ότι η ηλικία στεγαστικής ανεξαρτητοποίησης στην Ελλάδα είναι τα 31 έτη όταν στην Ε.Ε. είναι
τα 26.

Οι έξι συν ένας άξονες

Χαμηλότοκα δάνεια για αγορά πρώτης κατοικίας από νέους και νέα ζευγάρια.
Μαζική ανακαίνιση κενών ιδιωτικών κατοικιών προς διάθεση σε νέους και νέα ζευγάρια.
Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου με «κοινωνική αντιπαροχή».
Επιδότηση ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης ιδιοκατοικούμενης κατοικίας νέων 18-39 ετών.
Επιδότηση ανακαίνισης κενών κατοικιών.
Δημιουργία νέων σύγχρονων φοιτητικών εστιών.
Αύξηση του φοιτητικού επιδόματος.

 

Από την πλευρά του ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, ανέφερε τις
δράσεις της κυβέρνησης για το στεγαστικό:

1. Άτοκα ή χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια για 10.000 νέους ή νέα ζευγάρια από 25 έως 39 ετών. Μιλάμε
για δάνεια έως 150.000 ευρώ και κατοικία έως 120 τ.μ. και έτος κατασκευής έως το 2007. Θα δοθούν
500 εκατ. 375 εκατ. από τη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης (ΟΑΕΔ) που θα είναι άτοκα και 125
εκατομμύρια από τις τράπεζες με τραπεζικά κριτήρια και τραπεζικά επιτόκια.

Το επιτόκιο αντί να είναι 4% θα είναι 1%, δηλαδή το χαμηλότερο δάνειο που υπάρχει στην αγορά. Το
κατώτατο εισοδηματικό όριο θα είναι 10.000 ευρώ και το ανώτερο θα είναι αντίστοιχο με αυτό για το
επίδομα θέρμανσης. Η δόση θα είναι πολύ χαμηλότερη από το ενοίκιο και θα φτάνει τα 275 ευρώ για
σπίτι αξίας 100.000 ευρώ με τα σημερινά δεδομένα.

Το δάνειο θα είναι τελείως άτοκο για τρίτεκνους ή πολύτεκνους ή εάν ο δικαιούχους αποκτήσει τρία
παιδιά όσο τρέχει το δάνειο. Η δράση θα ξεκινήσει από το πρώτο τρίμηνο του 2023.

2. Το πρόγραμμα – «κάλυψη». Αφορά σπίτια που είχαν δοθεί για τη στήριξη των μεταναστών τα οποία
απελευθερώνονται. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη θα είναι περισσότερα από 1.000 τέτοια ακίνητα. Οι
ιδιοκτήτες θα εισπράττουν από το κράτος αυτό που εισέπρατταν, το κράτος θα τα ανακαινίσει και θα τα
διαθέσει σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, κατά προτεραιότητα πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και μονογονεϊκές
οικογένειες με πολύ χαμηλά ενοίκια.

3. Ευρωπαϊκά κονδύλια για την αξιοποίηση κενών κατοικιών ύψους 200 εκατ. ευρώ. Μαζική ανακαίνιση
4.000 ακινήτων που έχουν μείνει κενά και θα παραχωρηθούν στο κράτος για πέντε και πλέον έτη. Το
κράτος θα αναλάβει την ανακαίνιση και θα τα παραχωρήσει σε νέα ζευγάρια. Ωφελούμενοι εκτιμάται ότι
θα είναι 10.000 νέοι. 

4. Κοινωνική δράση για μικρότερες ομάδες. Ανακαίνιση 100 διαμερισμάτων 70 στην Αθήνα και 30 στη
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Θεσσαλονίκη. Δικαιούχοι θα είναι 100 νοικοκυριά ωφελούμενοι νέοι έως 39 ετών και τα κριτήρια θα
αποφασιστούν μέχρι τον Δεκέμβριο. Το έργο βρίσκεται στο στάδιο υπογραφής προγραμματικών
συμβάσεων με τους δήμους.

5. Κοινωνική Αντιπαροχή. Αξιοποίηση ακινήτων του δημοσίου για παροχή κατοικίας με χαμηλό ενοίκιο.
Στόχος η ανέγερση 2.500 κοινωνικών κατοικιών για 5.000 ωφελούμενους νέους έως 39 ετών.

Στεγαστικά δάνεια έως 150.000 ευρώ σε 10.000 νέους – Οι 6+1 άξονες πολιτικής της κυβέρνησης-1
Στεγαστικά δάνεια με επιτόκιο 1% για νέους
Ανακαίνιση φοιτητικών εστιών

Η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, αναφέρθηκε στην αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος
και την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών. 

Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα θα αυξηθεί από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ (αύξηση 50%) και στις 2.000
ευρώ σε περιπτώσεις φοιτητών που συγκατοικούν.

Δικαιούχοι του διευρυμένου επιδόματος είναι 50.000 φοιτητές και σπουδαστές δημόσιων ΙΕΚ.

Ενισχυμένος προϋπολογισμός: 75 εκατ. ευρώ με εφαρμογή από τον φετινό Σεπτέμβριο. Το μέτρο θα
ισχύσει αναδρομικά για το έτος 2021-2022. Θα υπάρξει ειδική πρόνοια για τα τρία ακριτικά πανεπιστήμια
με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια (40.000 ευρώ).

Πρόσθεσε ότι θα δημιουργηθούν σύγχρονες φοιτητικές εστίες σε 5 πανεπιστήμια της χώρας, το
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (700 άτομα), το Πανεπιστήμιο Κρήτης (4.850 άτομα), το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας (750 άτομα), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (750 άτομα) και το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής (1.100 άτομα).

Πατήστε εδώ για να δείτε την παρουσίαση της στρατηγικής κοινωνικής στέγασης.
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Στεγαστικά δάνεια σε νέους: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Τα κριτήρια και οι
δικαιούχοι

Η Στρατηγική Κοινωνικής Στέγασης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης,
από τη ΔΕΘ, παρουσιάστηκε στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

6+1 μέτρα για φθηνότερη στέγη περιλαμβάνει η στρατηγική κοινωνικής στέγασης της κυβέρνησης που
παρουσιάζεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως,
τον Υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο και τον Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης),
Σπύρο Πρωτοψάλτη.

Τα μέτρα αυτά είναι:

1. Άτοκα ή χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια για νέους 25-39 ετών
2. Μαζική ανακαίνιση κενών κατοικιών
3. Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου μέσω του θεσμού κοινωνικής αντιπαροχής
4. Επιδότηση για ενεργειακή αναβάθμιση ιδιοκατοικούμενης κατοικίας για νέους 18-39 ετών
5. Επιδότηση ανακαίνισης κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση
6. Δημιουργία νέων σύγχρονων φοιτητικών εστιών
7. Αύξηση φοιτητικού επιδόματος

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τα 6+1 μέτρα για φθηνότερη στέγη (spiti mou.pdf | 2.16 MB | application/pdf)

Οι αιτήσεις
Χορήγηση άτοκων ή χαµηλότοκων στεγαστικών δανείων σε νέους και νέα ζευγάρια 25-39 ετών

Από 1ο τρίµηνο 2023

Πρόγραµµα «ΚΑΛΥΨΗ»

έως 12/2022 πρόσκληση προς τους ιδιοκτήτες των ακινήτων του προγράµµατος ΕΣΤΙΑ για
καταβολή των µισθωµάτων που λάµβαναν, για επιπλέον 3 έτη έ
ως 02/2023 πρόσκληση συµµετοχής προς ωφελούµενους του Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος
03/2023 ολοκλήρωση επισκευής διαµερισµάτων (όπου χρειάζεται) και έναρξη στέγασης
ωφελούµενων
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Ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους 200 εκατ. ευρώ για αξιοποίηση κενών ιδιωτικών κατοικιών

4ο τρίµηνο 2022:

Καθορισµός των προδιαγραφών των κατοικιών που θα νοικιαστούν και των κριτηρίων
επιλεξιµότητας των ωφελουµένων
Πρόσκληση προς ενδιαφερόµενους ιδιοκτήτες για παραχώρηση των ακινήτων τους

1ο-2ο τρίµηνο 2023:

Επιλογή και ανακαίνιση κατοικιών
Πρόσκληση προς ωφελούµενους

3ο-4ο τρίµηνο 2023:

επιλογή δικαιούχων και ολοκλήρωση ανακαινίσεων κατοικιών

1ο τρίµηνο 2024:

έναρξη στέγασης ωφελούµενων

Πιλοτική δράση κοινωνικής κατοικίας για ευάλωτες οµάδες

4ο τρίµηνο 2022: οριστικοποίηση κριτηρίων επιλεξιµότητας δικαιούχων
2023: εύρεση, αξιολόγηση και τελική επιλογή κατοικιών
2024: ανακαίνιση διαµερισµάτων και επιλογή ωφελουµένων
1ο τρίµηνo 2025: έναρξη διάθεσης διαµερισµάτων

Κοινωνική αντιπαροχή
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Στέγαση μαθητών:
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Στεγαστικό επίδομα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ για νέους
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Ανακαίνιση φοιτητικών εστιών
Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στην αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος
και την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών.

Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα θα αυξηθεί από τα 1000 στα 1500 ευρώ (αύξηση 50%) και στις 2.000
ευρώ σε περιπτώσεις φοιτητών που συγκατοικούν. Δικαιούχοι του διευρυμένου επιδόματος είναι 50.000
φοιτητές και σπουδαστές δημόσιων ΙΕΚ. Ενισχυμένος προύπολογισμός: 75 εκατ. ευρώ με εφαρμογή από
τον φετινό Σεπτέμβριο. Το μέτρο θα ισχύσει αναδρομικά για το έτος 2021-2022. Θα υπάρξει ειδική
πρόνοια για τα τρία ακριτικά πανεπιστήμια με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια (40.000 ευρώ).

Πρόσθεσε ότι θα δημιουργηθούν σύγχρονες φοιτητικές εστίες σε 5 πανεπιστήμια της χώρας, το
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (700 άτομα), το Πανεπιστήμιο Κρήτης (4.850 άτομα), το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας (750 άτομα), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (750 άτομα) και το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής (1.100 άτομα).

Αναλυτικά οι Δράσεις όπως παρουσιάστηκαν
1. Χαμηλότοκα ή τελείως άτοκα δάνεια  σε νέους και ιδιαίτερα νέα ζευγάρια. Δάνεια έως 150.000

ευρώ για αγορά κατοικίας έως 120 τ.μ. με έτος κατασκευής έως το 2007. Τελείως άτοκα τα δάνεια
για τρίτεκνους και οικογένειες με τέσσερα παιδιά.

Το πρόγραμμα ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ θα είναι με συγχρηματοδότηση 375 εκατ. από το
κράτος και 125 εκατ. από τις τράπεζες. Ο σκοπός είναι να εξασφαλιστεί πάρα πολύ χαμηλό, σχεδόν
μηδενικό επιτόκιο, για την αγορά πρώτης κατοικίας από 10.000 πολίτες μέχρι 39 ετών, σε περιοχές
που υπάρχουν σήμερα παλαιά κτήρια.

Οι τράπεζες, όπως είπε ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, θα κάνουν και την επιλογή με
κάποια συγκεκριμένα κριτήρια και γι’ αυτό το λόγο, το επιτόκιο, επειδή τα 3/4 του δανείου θα είναι
άτοκα, θα είναι πολύ χαμηλό- με σημερινά δεδομένα θα είναι 1%.

Αν κάποιος πάρει δάνειο για 100.000 ευρώ η αποπληρωμή θα είναι 275-285 ευρώ το μήνα και θα
του μείνει και το σπίτι. Καλύπτονται περίπου 10.000 νέοι με κατώτατο εισοδηματικό όριο 10.000
ευρώ.

Υπάρχει πρόβλεψη διπλασιασμού του προϋπολογισμού αν υπάρχει ζήτηση.

Από το 1ο τρίμηνο του 2023  θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται η δράση.

2. Πρόγραμμα «Κάλυψη»

Αφορά σπίτια που έχουν διατεθεί για κάλυψη αναγκών των μεταναστών στο πρόγραμμα Εστία. Τα
σπίτια σταδιακά απελευθερώνονται.

Το κράτος θα τα πάρει και θα τα ανακαινίσει. Στη συνέχεια θα τα διαθέσει σε ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες. Προτεραιότητα σε πολύτεκνους, τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες. Θα δοθούν σε
πολύ χαμηλά ενοίκια.

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης:

έως 12/2022
πρόσκληση προς τους ιδιοκτήτες των ακινήτων
του προγράµµατος ΕΣΤΙΑ για καταβολή των
µισθωµάτων που λάµβαναν, για επιπλέον 3 έτη
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έως 02/2023
πρόσκληση συµµετοχής προς ωφελούµενους του
Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος
03/2023
ολοκλήρωση επισκευής διαµερισµάτων
(όπου χρειάζεται) και έναρξη στέγασης ωφελούµενων

3. Ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους 200 εκατ. ευρώ για κενά ακίνητα:

Σε συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μαζική ανακαίνιση 4.000 κενών ακινήτων που θα
παραχωρηθούν από τους ιδιοκτήτες στο κράτος για 5+ έτη.

Το κράτος θα αναλάβει την ανακαίνιση και θα τα παραχωρήσει με κοινωνικά κριτήρια σε νέους και
νέα ζευγάρια 25-39 ετών. Περίπου 10.000 νέοι θα κατοικήσουν σε ανακαινισμένα σπίτια.

4. Πιλοτική δράση κοινωνικής κατοικίας για ευάλωτες ομάδες

Ήδη ενταγμένη στο Ταμείο Ανάκαμψης. Πρόκειται για ανακαίνιση 100 διαμερισμάτων. 70 στην
Αθήνα και 30 στη Θεσσαλονίκη.

Βρίσκεται στο στάδιο υπογραφής με τους Δήμους. Τα κριτήρια υπαγωγής θα καθοριστούν μέχρι τον
Δεκέμβριο του 2022.

5. Κοινωνική αντιπαροχή (2 δράσεις)

Αξιοποίηση ακινήτων του πρώην ΟΑΕΔ για παροχή κατοικίας με χαμηλό ενοίκιο.

Ο ιδιώτης κατασκευάζει τα ακίνητα. Το 50% των σπιτιών το κρατάει ο ιδιώτης που θα κερδίσει τον
διαγωνισμό. Το άλλο 50% αξιοποιείται προς όφελος των νέων με πολύ χαμηλά ενοίκια.

6. Επίσης, θα γίνει αξιοποίηση ακινήτων του υπουργείου Εργασίας, τουλάχιστον 40 στην Παλιά
Πρόνοια.

80 νέοι οι ωφελούμενοι. Το υπουργείο Εργασίας διαθέτει 600 εκατ. ευρώ ενώ ο συνολικός
προϋπολογισμός είναι 726 εκατ. ευρώ.

Επικεφαλής ΔΥΠΑ για αξιοποίηση των ακινήτων της υπηρεσίας

Έγινε καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του οργανισμού για πρώτη φορά. Έχουμε ολοκληρώσει τους
οικισμούς εργατικών κατοικιών στην Ελευσίνα και την Κέρκυρα. Παραδόθηκαν 256 κατοικίες στους
δικαιούχους.

Δημοσιεύτηκε ο διαγωνισμός για την ολοκλήρωση του οικισμού στα Γρεβενά και στη συνέχεια θα
προχωρήσει στην ολοκλήρωση των εργατικών κατοικιών στα Γιαννιτσά.

Η ακίνητη περιουσία του ΔΥΠΑ περιλαμβάνει 2.543 ακίνητα εκ των οποίων 580 κατάλληλα προς
αξιοποίηση.

Ενδεικτικά, υπάρχουν στην Κηφισιά 11 στρέμματα εντός σχεδίου, στην Παιανία 20 στρέμματα εντός
σχεδίου, στη Λάρισα 40 στρέμματα εντός σχεδίου, στην Ξάνθη 28 στρέμματα εντός σχεδίου και στον
Βόλο 74 στρέμματα εντός σχεδίου.

Οικόπεδα προς αξιοποίηση:

98 οικόπεδα εντός σχεδίου συνολικής επιφάνειας 627 στρεµµάτων (1/3 Αττική)
77 οικόπεδα εκτός σχεδίου συνολικής επιφάνειας 2.600 στρεµµάτων
10 οικόπεδα για µεικτή χρήση επιφάνειας 600 στρεµµάτων (1/2 Αττική – Κ. Μακεδονία)
10 οικόπεδα µε οικοδοµική άδεια επιφάνειας 75 στρεµµάτων
124 κενές και αδιάθετες κατοικίες/ διαµερίσµατα
261 γραφεία, καταστήµατα, αίθουσες

Ενίσχυση του επιδόµατος στέγασης των µαθητών 50 Επαγγελµατικών Σχολών Μαθητείας της
ΔΥΠΑ

Διπλασιάζεται από 120 € σε 240 €, ενώ διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Οι δικαιούχοι είναι 1.000
µαθητές.
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Αύξηση κατά 50% του φοιτητικού στεγαστικού επιδόµατος
Τους δύο άξονες παρουσίασε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Από τα 1000 ευρώ το στεγαστικό
επίδομα αυξάνεται στα 1500 ευρώ και στα 2000 ευρώ σε περιπτώσεις φοιτητών που συγκατοικούν.

Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα εφαρμόζεται και στους σπουδαστές των ΙΕΚ.

Για τη χορήγηση των δανείων θα θεσπιστούν εισοδηματικά κριτήρια αντίστοιχα με εκείνα του
επιδόματος θέρμανσης. Δηλαδή το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ανεξάρτητα από την πηγή
προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, θα πρέπει να ανέρχεται έως 14.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο
ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και 20.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή
τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση ή τους έγγαμους που
υποβάλλουν φορολογική δήλωση ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν
υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε
τέκνο.

Ομοίως, για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται σε 23.000 ευρώ, το οποίο
προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό
εισόδημα δεν περιλαμβάνεται εκείνο το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και
από την εισφορά αλληλεγγύης.

Όσον αφορά τους φοιτητές , εκτός από την αύξηση του σπουδαστικού επιδόματος στέγης από τα 1.000
στα 1.500 ευρώ και με προϋποθέσεις στα 2.000 ευρώ σε 50.000 νέους, ξεκινά αμέσως η ανέγερση 8.150
θέσεων σε πέντε σύγχρονες Φοιτητικές Εστίες στα Πανεπιστήμια Κρήτης, Θεσσαλίας, Δυτικής
Μακεδονίας, Θράκης και Δυτικής Αττικής. Οι χώροι έχουν ήδη καθοριστεί και τα έργα θα υλοποιηθούν με
ΣΔΙΤ.

Πηγή
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ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΙ ΘΕΤΙΚΟ Σχέδιο
ανάσα για τη στέγη των νέων

αλλά με πολύ λίγοι δικαιούχοι

ΧΡΗΣΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΣ
Ολο το πρόγραμμα για
τα φθηνά δάνεια την

ανακαίνισηκατοικιών και
τα φοιτητικά επιδόματα
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Πρόγραμμα Σπίτι μου Χαμη
Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

τα εισοδηματικά κριτήρια
οι όροι και οι προϋποθέσεις

Από ιον
Βασ παπακωνσταντόπουϋο
v|)ap<ikonstantopoulos@dimokratia.gr

Χορήγηση

χαμηλότοκων δανείων

για αγορά πρώτης κατοικίας
ανακαίνιση κενών κατοικιών

προς διάθεση μακροχρόνιες μισθώσεις

μέσω της αξιοποίησης
ιων ακινήτων του πρώην ΟΕΚ ενεργειακή
αναβάθμιση αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού

επιδόματος και κατασκευή σύγχρονων

φοιτητικών εστιών περιλαμβάνει
το πρόγραμμα Σπίτι μου ύψους 1,8 δισ
που παρουσίασαν χθες οι αρμόδιοι υπουργοί

Κωστής Χατζηδάκης Ακης Σκέρτσος
Κώοτας Σκρέκας και Νίκη Κεραμέως Στόχος

όπως είπαν η στήριξη 137.000 νέων

που δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν
φτηνή στέγη

Το βασικότερο μέτρο πάντως αυτό των
χαμηλότοκων δανείων απευθύνεται σε λίγους

Αφενός αφορά μόνο 10.000 νέους ή

ζευγάρια 25-39 ετών αφετέρου κόβονται
όσοι παίρνουν τον βασικό μισθό Το ελάχιστο

ετήσιο εισόδημα ορίστηκε στα 10.000
ευρώ κάτι που σημαίνει πως ένας μισθωτός

θα πρέπει να δηλώνει σχεδόν 715 ευρώ

τον μήνα προκειμένου να καταστεί δικαιούχος

Ετσι όμως εξαιρείται η πλειονότητα

των νέων αφού οι συνθήκες της
αγοράς εργασίας επιβάλλουν βασικούς μισθούς

στους περισσοτέρους
Συγκεκριμένα τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται

ως εξής
0 Αγαμος μισθωτός ιδιωτικού τομέα θα

πρέπει να έχει ετήσιο καθαρό εισόδημα από
10.000 ευρώ έως 16.000 ευρώ ή μηνιαίο
καθαρό εισόδημα από 715 ευρώ έως 1.143

ευρώ
β έγγαμος μισθωτός ιδιωτικού τομέα θα

πρέπει να δηλώνει ετήσιο καθαρό εισόδημα
από 10.000 ευρώ έως 24.000 ευρώ ή μηνιαίο

καθαρό εισόδημα το ζευγάρι από 715

ευρώ έως 1.714 ευρώ
Υ για έγγαμο μισθωτό ιδιωτικού τομέα

με δυο εξαρτώμενα τέκνα το ετήσιο καθαρό
εισόδημα θα πρέπει να ξεκινά από τα 10.000

ευρώ έως ία 30.000 ευρώ ή να έχει μηνιαίο
καθαρό εισόδημα από 715 ευρώ έως 2.142
ευρώ ως ζευγάρι

Χρήματα από την τσέπη
Παρότι δεν αναφέρθηκε στη χθεσινή εξειδίκευση

ίου μέτρου στην υπουργική απόφαση

που θα πρέπει να εκδοθεί θα υπάρχουν

και περιουσιακά κριτήρια
Πέρα απ αυτό για να πάρει ένας νέος

ψιηνό δάνειο από την τράπεζα θα πρέπει
να βάλει και χρήματα από την τσέπη του
Να έχει δηλαδή σε μετρητά ένα ποσοστό
της αξίας του ακινήτου καθώς η τραπεζι¬

κό τη χθεσινή παρονοίαση
τον προγράμματος Σπίτι μου

Χίλιες κατοικίες για νεα ζευγάρια με χαμηλά ενοίκια
ΒΑΣΙΚΟ ΠΥΛΩΝΑ στον σχεδιασμό της κυβέρνησης αποτελεί
η μίσθωση σε πρώτη φάση άνω των 1 000 κενών ιδιωτικών
κατοικιών του προγράμματος ΕΣΤΙΑ για παροχή κατοικιών με
χαμηλό ενοίκιο σε νέους και νέα ζευγάρια

Το πρόγραμμα Κάλυψη όπως ονομάζεται η εν λόγω δράση
αφορά την αξιοποίηση των ακινήτων του προγράμματος ΕΣΤΙΑ

τα οποία θα είναι διαθέσιμα μετά τις 31/12/2022
Οπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου

τα εν λόγω ακίνητα τα οποία ήταν παραχωρημένα από

ιδιώτες και ενοικιάζονταν σε μετανάστες δεν χρειάζονται ιδιαίτερες

εργασίες επισκευής/ανακαίνισης καθότι παραδίδονται
τους επόμενους μήνες σε καλή κατάσταση βάσει του προγράμματος

ΕΣΤΙΑ
Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα προσφέρει

στους ιδιοκτήτες ιων ακινήτων αυτών για ακόμα τρία έτη

το ίδιο ποσό ενοικίου που λάμβαναν από το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ

από το αποθεματικό της ΔΥΠΑ Ωφελούμενοι είναι 2.500
νέοι 25-39 ετών δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

ενώ προτεραιότητα θα δοθεί στους πολύτεκνους στους
τρίτεκνους και στις μονογονεϊκές οικογένειες

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί έως τον Δεκέμβριο

θα δημοσιευτεί η πρόσκληση προς τους ιδιοκτήτες των
ακινήτων του προγράμματος ΕΣΤΙΑ για καταβολή των μισθωμάτων

που λάμβαναν για επιπλέον τρία έτη έως τον Φεβρουάριο
θα δημοσιευτεί η πρόσκληση συμμετοχής προς τους ωφε

λουμένους και από τον Μάρτιο μετά την ολοκλήρωση των
εργασιών

επισκευής των διαμερισμάτων όπου χρειάζεται θα ξεκινήσει

η στέγαση των δικαιούχων Στόχος δε του υπουργείου
είναι σε επόμενη φάση το πρόγραμμα να επεκταθεί βάσει και
της προσφοράς κατοικιών που θα υπάρχει από τους ιδιοκτήτες

κή χρηματοδότηση δεν καλύπτει το σύνολο
του απαιτούμενου ποσού για την αγορά

κατοικίας
Για τη λήψη δανείου 100.000 για την

αγορά πρώτης κατοικίας ο δικαιούχος του
προγράμματος θα πρέπει να έχει σε μετρητά

το 10°/ο της αξίας δηλαδή 10.000 ευρώ

αφού θα καλύπτεται το 90°/ο της εμπορικής

αξίας Η δόση υπολογίζεται οε 275
ευρώ για σπίτι 100.000 ευρώ με σημερινά

δεδομένα Αν πάντως έπαιρνε δάνειο
μόνο από την τράπεζα θα έπρεπε να έχει
ίδια κεφάλαια το 20 της αξίας δηλαδή
20.000 ευρώ

Με το νέο πρόγραμμα το επιτόκιο μειώνεται

στο 1°/ο έναντι του 4°/ο που προσφέρουν

οι τράπεζες Ωστόσο το συγκε¬

κριμένο χαμηλό επιτόκιο δεν είναι κλειδωμένο

Με δεδομένο ότι το πρόγραμμα
φτηνής χρηματοδότησης θα ξεκινήσει το
πρώτο τρίμηνο του 2023 ουδείς γνωρίζει
αν η ΕΚΤ θα αυξήσει περαιτέρω τα επιτόκια

συμπαρασύροντας προς τα πάνω και
αυτό

θετική είναι η παρέμβαση για τις τρίτε
κνες και τις πολύτεκνες οικογένειες Οπως
εξήγησε ο κ Χατζηδάκης υπάρχει ειδικός
όρος κατά τον οποίο όταν ο αιτών είναι νέο
ζευγάρι 25-39 ετών με τρία και πλέον παιδιά

κατά την ημερομηνία υποβολής της ή
όταν ο αιτών είναι νέος ή νέο ζευγάρι το
οποίο κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του
δανείου π χ 30 έτη αποκτήσει τρία παιδιά

τότε το επιτόκιο 1°/ο θα καλύπτεται από

πόρους της ΔΥΠΑ και τα στεγαστικά δάνεια
θα χορηγούνται άτοκα

Συνολικά το πρόγραμμα προβλέπει δάνειο

έως 1 50.000 ευρώ για αγορά πρώτης
κατοικίας έως 1 20 τ.μ

500.000.000 ευρώ
0 προϋπολογισμός φτάνει τα 500.000.000
ευρώ υπάρχει πρόβλεψη διπλασιασμού
του προϋπολογισμού αν εξαντληθούν οι
πόροι ενώ το σχέδιο θα ξεκινήσει το πρώτο

τρίμηνο του 2023
Μια άλλη πτυχή του προγράμματος

προβλέπει την άντληση 200.000.000 ευρώ

από ευρωπαϊκά κονδύλια για τη
χρηματοδότηση

μαζικής ανακαίνισης και ενεργειακής

αναβάθμισης 4.000 ακινήτων που
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λότοκα στεγαστικά για Aiyous
Το μοντέλο της

κοινωνικής
αντιπαροχής
Αξιοποιείται n ακίνητη

περιουσία του ΟΕΚ

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ της κυβέρνησης προβλέπει
επίσης την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας

φορέων του υπουργείου Εργασίας

για τη στέγαση νέων ανθρώπων με
τη μέθοδο της κοινωνικής αντιπαροχής
Πρόκεπαι για ένα μοντέλο που εφαρμόζεται

με επιτυχία σε χώρες όπως η Αυστρία

η Ολλανδία και η Ισπανία
Το μέτρο προβλέπει την αξιοποίηση

της ακίνητης περιουσίας του τέως Οργανισμού

Εργατικής Κατοικίας ΟΕΚ για
παροχή κατοικίας με χαμηλό ενοίκιο
Στόχος είναι η ανέγερση 2.500 κοινωνικών

κατοικιώννια 5.000 ωφελούμενους
νέους έως 39 ετών Η ΔΥΠΑ παραχωρεί
τα οικόπεδά της μέσω διαγωνισμού σε
τεχνικές εταιρίες που θα κατασκευάσουν
τα ακίνητα ΤΟ 50 των διαμερισμάτων
που θα κατασκευαστούν μέσα από αυτή

τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού
τομέα το κρατά ο ιδιώτης για εμπορική
εκμετάλλευση Το άλλο 50 αξιοποιείται

προς όφελος των νέων με επίβλεψη
της ΔΥΠΑ και με πολύ χαμηλά ενοίκια Η
επιλογή των οικοπέδων θα αρχίσει φέτος

ενώ ο διαγωνισμός για την επιλογή
των αναδόχων ηρογραμματίζετ.αι για

τα μέσα του 2023 θα ακολουθήσουν η
ανέγερση των κατοικιών η πρόσκληση
και η επιλογή των ωφελουμένων

Ανακαίνιση
Παράλληλα το υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων θα προχωρήσει

σε αξιοποίηση ακινήτων που ανήκαν

στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της
Φτώχειας και σήμερα είναι ανενεργά Η
δράση αφορά την ανακαίνιση 40 ακινήτων

και τη διάθεσή τους ως κοινωνικές
κατοικίες σε νεαρά ζευγάρια και νέους
έως 39 ετών εφαρμόζοντας ως μοντέλο

διάθεσης είτε το ενοίκιο που θα είναι

χαμηλό έως μηδενικό είτε το μοντέλο
rent to own
0 προϋπολογισμός είναι 1.750.000

ευρώ και καλύπτεται από πόρους της
ΔΥΠΑ Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει
την έναρξη διάθεσης των κατοικιών στο
τέταρτο τρίμηνο του 2023 αφού ολοκληρωθούν

η αναβάθμιση των ακινήτων και
η επιλογή των ωφελουμένων Η δράση
μπορεί να επεκταθεί σε επιπλέον διαθέσιμα

ακίνητα του υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων κατόπιν

σχετικής χαρτογράφησης και προσδιορισμού

της κατάστασης κάθε ακινήτου

Αυξημένο
φοιτητικό

επίδομα και
νέε touts

WM Σύμφωνα με ης χθεσινές ανακοινώσεις της
κυβέρνησης το σπουδαστικό επίδομα στέγης

αυξάνεται από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ στα
2.000 ευρώ σε φοιτητές που συγκατοικούν και
αφορά 50.000 νέους Παράλληλα αρχίζει η ανέγερση

8.150 θέσεων σε πέντε σύγχρονες φοιτητικές
εστίες στα Πανεπιστήμια Κρήτης Θεσσαλίας

Δυτικής Μακεδονίας Θράκης και Δυτικής Αττικής

Οι χώροι έχουν ήδη καθοριστεί και τα έργα
θα υλοποιηθούν με ΣΔΙΤ

έχουν μείνει κενά για μεγάλο χρονικό διάστημα

σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες
τους για την άμεση διάθεση τους ως προσιτών

κατοικιών σε νέους και νέα ζευγάρια
με κοινωνικά κριτήρια
Από τη δράση αναμένεται να ωφεληθούν

10.000 νέοι και νέα ζευγάρια ηλικίας
25-39 ετών
Ως το τέλος ιου έτους θα δημοσιευθεί

η πρόσκληση προς ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες

για παραχώρηση των ακινήτων τους
και θα ακολουθήσουν το 2023 η επιλογή
και η ανακαίνιση κατοικιών καθώς και η
επιλογή των δικαιούχων

Παράλληλα δρομολογείται η ανακαίνιση
100 διαμερισμάτων 70 στον Δήμο Αθηναίων

και 30 στον Δήμο θεσσαλονίκης

όπου θα στεγαστούν τουλάχιστον 200 νέοι
και νέα ζευγάρια έως 39 ετών με κριτήρια
κοινωνικού χαρακτήρα που θα καθοριστούν

έως το τέλος του έτους
Επίσης θα τρέξει Πρόγραμμα Εξοικονομώ

Ανακαινίζω προϋπολογισμού
350.000.000 ευρώ αποκλειστικά για νέους

με επιδοτήσεις από 50 έως 90 ενώ
αυξάνεται σε 500.000 ευρώ από 250.000 το
όριο της ελάχιστης επένδυσης στη χώρα
μας για την εξασφάλιση της golden visa

Η αύξηση κρίθηκε αναγκαία καθώς διαπιστώθηκε

ότι τα ακίνητα που αγόραζαν
οι αλλοδαποί μικρά και μεσαία σε φθηνότερες

περιοχές θα μπορούσαν να διατεθούν

μέσω των στεγαστικών προγραμμάτων
σε νέους
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Αλέξης Τσίπρας / Στήριξη στο δημόσιο χαρακτήρα των Πανεπιστημίων
Υπήρξε έντονος διάλογος, σε μικρή απόσταση από τον A. Tσίπρα, ανάμεσα στη βουλευτή, Κ. Νοτοπούλου
και τον πρύτανη του ΑΠΘ, με αφορμή τα επεισόδια στο ΑΠΘ

Τη στήριξή του στο δημόσιο χαρακτήρα  της Ανώτατης Εκπαίδευσης εξέφρασε ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέφτηκε τα περίπτερα των
πανεπιστημίων στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) , συζήτησε με τις διοικήσεις τους και
φοιτητές, και ενημερώθηκε για τις διακρίσεις και τις επιτυχίες τους, που τις περισσότερες φορές είναι
αποτέλεσμα συνεργασίας ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές.

Ο κ. Τσίπρας παρέμεινε στον χώρο όπου συμμετέχουν φορείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της
τεχνολογίας για περισσότερη επί μία ώρα. Αρχικά επισκέφτηκε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπου
ενημερώθηκε για τα προγράμματα του. Ακολούθησε το περίπτερο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, όπου τον υποδέχτηκε ο πρύτανης, Νίκος Παπαϊωάννου και ο κ.Τσίπρας πληροφορήθηκε
για την πλατφόρμα προγραμματισμού για όλους, το DuckyCode και διαπίστωσε πως πρόκειται για μία
πολύ «έξυπνη πλατφόρμα».

Ο κ. Τσίπρας πέρασε επίσης από τα περίπτερα των Πανεπιστημίων Δυτικής Μακεδονίας,
Πελοποννήσου, το Διεθνές Πανεπιστήμιο, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Μετσόβειο
Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας όπου του χάρισαν μία γραβάτα, το Ελληνικό Ανοιχτό
Πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Είδε αγωνιστικές μοτοσικλέτες που έφτιαξαν οι φοιτητές με όριο ταχύτητας τα 180χλμ/ώρα,
αγωνιστικά αυτοκίνητα τύπου φόρμουλα, ενώ στάθηκε γι' αρκετή ώρα στην ομάδα Αεροδιαστημικής
του ΑΠΘ (ASAT). Εκεί, συνομίλησε με φοιτητές για τις διακρίσεις που έχει λάβει η συγκεκριμένη ομάδα
σε παλαιότερους διαγωνισμούς, αλλά και γι αυτόν που θα συμμετέχουν τον Οκτώβριο στην Πορτογαλία,
ενώ ο κ.Τσίπρας έκανε ερωτήσεις στους φοιτητές για τον τρόπο σχεδιασμού των πυραύλων και των
αεροπλάνων.

Στη διάρκεια της περιήγησης του κ. Τσίπρα σε περίπτερα των πανεπιστημίων, υπήρξε έντονος διάλογος,
σε μικρή απόσταση από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, ανάμεσα στη βουλευτή, Κατερίνα Νοτοπούλου
και τον πρύτανη του ΑΠΘ, Νίκο Παπαϊωάννου, με αφορμή τα χθεσινά επεισόδια στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο. «Είναι ντροπή και κρίμα για το πανεπιστήμιο αυτό που συμβαίνει. Δεν έχει καμία δουλειά η
αστυνομία στο Πανεπιστήμιο» είπε η κ. Νοτοπούλου και ο κ. Παπαϊωάννου της απάντησε: «Εγώ εφαρμόζω
το νόμο. Είμαι θεσμικός και όλα τα υπόλοιπα θα τα δείτε εσείς που είστε πολιτικός, εγώ είμαι πρύτανης.
Ό,τι επιχειρησιακό θέμα έχετε απευθυνθείτε στην Ελληνική Αστυνομία, όχι σ' εμένα».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
17.09.22 11:15

Αστυνομία στο ΑΠΘ / Αδιανόητη επίθεση στη συναυλία του Θαν. Παπακωνσταντίνου - Ένταση
στο κέντρο της πόλης

Λίγο πριν αναχωρήσει από το συγκεκριμένο περίπτερο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφτηκε και το σταντ
του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων - Θράκης (ΕΣΗΕΜ-
Θ).

«Δεν θα σας πω τίποτα, να έχετε αγωνία για το βράδυ»

https://www.avgi.gr/politiki/424979_stirixi-sto-dimosio-haraktira-ton-panepistimion
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«Δεν θα σας πω τίποτα, να έχετε αγωνία για το βράδυ στην ομιλία μου» είπε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την
επίσκεψή του στο περίπτερο των επιμελητηρίων, αφού άκουσε προσεκτικά τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ,
Γιώργο Καββαθά και τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.

Αμφότεροι του έθεσαν το θέμα της ενεργειακής κρίσης και αναφέρθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ
τον ρώτησαν τι μέτρα προτίθεται να ανακοινώσει κατά την ομιλία του από το βήμα της ΔΕΘ για τη
στήριξη των επαγγελματιών και πιο συγκεκριμένα των μικρομεσαίων.

Συγχαρητήρια του Αλ. Τσίπρα στους πυροσβέστες

 Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ επισκέφτηκε το περίπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος και συνεχάρη το
δυναμικό του για τις διαρκείς προσπάθειες στην κατάσβεση των πυρκαγιών.

 Ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Αλέξιος Ράπανος, του απένειμε τιμητική
πλακέτα, και λίγο πριν αναχωρήσει ο κ. Τσίπρας έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών το εξής μήνυμα: «Πάντα
δίπλα στον Πολίτη με αυταπάρνηση. Εύχομαι δύναμη και αντοχές σε όλους και όλες τους
πυροσβέστες και τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα στην κοινωνία».

Επίσης, ο κ.Τσίπρας επισκέφτηκε το περίπτερο όπου φιλοξενείται το επετειακό αφιέρωμα για τα 100
χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή με τίτλο «1922-2022: Κύματα προσφυγιάς - Κράματα
μνήμης».

Συναντήθηκε με εργαζόμενους του Μετρό, παρουσία του πρώην προέδρου της Αττικό Μετρό ΑΕ, Γιάννη
Μυλόπουλου και ακολούθως επισκέφτηκε το περίπτερο 7 όπου στεγάζονται εταιρείες και επιχειρήσεις
ανάπτυξης και επενδύσεων. Είδε από κοντά ένα ρομποτάκι του Ιδρύματος Τεχνολογίας και 'Ερευνας, ενώ
πέρασε από τα σταντ της Ακαδημίας Αθηνών, του Thess intec όπου συνομίλησε με τον πρόεδρο και
διευθύνοντα σύμβουλο Νίκο Ευθυμιάδη, του ΕΣΠΑ και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Επίτιμο μέλος του Ηρακλή και οι φανέλες δώρο από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Σε επίτιμο μέλος του Γ.Σ. Ηρακλής ανακηρύχθηκε ο κ. Τσίπρας, κατά την επίσκεψη του στο περίπτερο της
ομάδας. Ο πρόεδρος του Γ.Σ. Ηρακλής, Φώτης Θέος, τον ευχαρίστησε για τη βοήθειά του όσον αφορά τη
σωτηρία του συλλόγου, ενώ του μίλησε για τα σχέδια των κυανόλευκων να δημιουργηθεί γήπεδο στους
Χορτατζήδες.

Στο περίπτερο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ οι υπεύθυνοι του χάρισαν τις νέες ασπρόμαυρες φανέλες της σεζόν για τον
ίδιο αλλά και για τα παιδιά του.

Ο κ. Τσίπρας κατά την περιοδεία επισκέφτηκε ακόμη τα περίπτερα της Ναυτεμπορικής, της Ελληνικής
Εταιρείας Ανακύκλωσης και των Ευέλικτων Οργανικών Φωτοβολταϊκών όπου είχε συνάντηση με τον
καθηγητή, Στέργιο Λογοθετίδη.

Περνώντας από το περίπτερο της μπύρας «Νύμφη» οι υπεύθυνοι θέλησαν να τον κεράσουν ένα ποτήρι, με
τον κ.Τσίπρα, όμως, να δηλώνει χαριτολογώντας πως «εάν ξεκινήσουμε από τώρα τις μπύρες δεν θα
κάνουμε δουλειά». Ωστόσο, υποσχέθηκε πώς θα την δοκιμάσει κάποια στιγμή στο μέλλον.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ έκανε αρκετές στάσεις στους χώρους της
ΔΕΘ για να βγει φωτογραφίες με τους επισκέπτες που του ζητούσαν μία σέλφι, ενώ συνοδευόταν από
βουλευτές και στελέχη του κόμματος.  

Συνάντηση με τους απεργούς της «Μαλαματίνα»

Πριν από την περιοδεία του στην 86η ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προoδευτική Συμμαχία μετέβη στο
εργοστάσιο της εταιρίας «Μαλαματίνα» στο Καλοχώρι και συναντήθηκε με τους απεργούς.

Ο κ. Τσίπρας εξέφρασε την αμέριστη υποστήριξή του στον αγώνα που κάνουν, υπογραμμίζοντας
ταυτόχρονα ότι ο αγώνας τους είναι αγώνας όλων των εργαζομένων στη χώρα.

Στη συνομιλία που είχε με τους απεργούς χαρακτήρισε «έκτρωμα» το νόμο Χατζηδάκη και δεσμεύτηκε
για την κατάργησή του διότι όπως είπε «αυτό αυτό θα είναι το μέλλον αν αφήσουμε αυτό το έκτρωμα
μα εφαρμοστεί στην πράξη».

«Η εταιρεία μπήκε σε σχέδιο εξυγίανσης όπου οι έλληνες φορολογούμενοι πλήρωσαν τις
ασφαλιστικές εισφορές και ένα μέρος του χρέους και τώρα σας λένε 15 απολύσεις και ατομικές
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συμβάσεις. Να πούμε την αλήθεια, τηρώντας το νόμο Χατζηδάκη», είπε ο κ. Τσίπρας.

 Τόνισε ότι οι απεργοί της «Μαλαματίνα» δίνουν μια μάχη στην πρώτη γραμμή και δεν έχουν απλά την
αμέριστη στήριξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και «κάθε δημοκρατικού πολίτη και κάθε
εργαζόμενου που βλέπει με αγωνία το μέλλον της αβεβαιότητας που έχετε εσείς και στο δικό του
μέλλον». Ο ίδιος σημείωσε ότι θέλει να ενθαρρύνει την προσπάθεια που κάνουν με τον αγώνα τους και
τόνισε ότι πρέπει να ξέρουν αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, ότι δεν θα είναι εύκολο να έχουν και την
πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο. «Χωρίς τους εργαζόμενους, καμία επιχείρηση δεν πάει
μπροστά. Αυτή η λογική της συρρίκνωσης των εργασιακών δικαιωμάτων και των μισθών και της
αύξησης της κερδοφορίας είναι μια λογική που θα οδηγήσει σε αδιέξοδο και τις επιχειρήσεις και την
οικονομία».

Ο πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων στη «Μαλαματίνα», Γιάννης Φραγγίδης, είπε ότι οι απεργοί
ζητούν την τήρηση της νομιμότητας και όσων έχουν συμφωνηθεί με την εταιρεία. Όπως ανέφερε, οι
εργαζόμενοι έβαλαν πλάτη στο σχέδιο εξυγίανσης της εταιρείας με 20% περικοπή του μισθού τους,  σε
μισθούς που φθάνουν τα 900 και τα 1200 ευρώ ύστερα από 30 χρόνια εργασίας.

«Εμείς τηρούμε την δικαστική απόφαση του σχεδίου και η διοίκηση τηρεί το νόμο
Χατζηδάκη», επισήμανε ο πρόεδρος του σωματείου.

 Οι απεργοί χάρισαν στον κ.Τσίπρα ένα μπλουζάκι που γράφει: «Απεργοί ΜαλαΜΑΤίνα- Μια φωνή μια
γροθιά» κι εξήγησαν τον συμβολισμό με τα 3 μαύρα γράμματα (ΜΑΤ), με τον οποίο όπως είπαν ήθελαν να
καταδείξουν την διαμαρτυρία τους για την έντονη αστυνομική παρουσία με την οποία έρχονται
αντιμέτωποι τους τελευταίους δύο μήνες της απεργίας.

    
Αποκτήστε συνδρομή στην έντυπη Αυγή Ακολουθήστε το Avgi.gr στο Google News
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Αλέξης Τσίπρας – ΔΕΘ: Στήριξη στο δημόσιο χαρακτήρα των Πανεπιστημίων
– Συζητήσεις με φοιτητές

Τη στήριξή του στο δημόσιο χαρακτήρα της Ανώτατης Εκπαίδευσης εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ –
Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέφτηκε τα περίπτερα των πανεπιστημίων στην
86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), συζήτησε με τις διοικήσεις τους και φοιτητές, και ενημερώθηκε
για τις διακρίσεις και τις επιτυχίες τους, που τις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα συνεργασίας
ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές.

Ο κ. Τσίπρας παρέμεινε στον χώρο όπου συμμετέχουν φορείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της
τεχνολογίας για περισσότερη επί μία ώρα. Αρχικά επισκέφτηκε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπου
ενημερώθηκε για τα προγράμματα του. Ακολούθησε το περίπτερο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, όπου τον υποδέχτηκε ο πρύτανης, Νίκος Παπαϊωάννου και ο κ.Τσίπρας πληροφορήθηκε για
την πλατφόρμα προγραμματισμού για όλους, το DuckyCode και διαπίστωσε πως πρόκειται για μία πολύ
«έξυπνη πλατφόρμα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Τσίπρας πέρασε επίσης από τα περίπτερα των Πανεπιστημίων Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, το
Διεθνές Πανεπιστήμιο, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας όπου του χάρισαν μία γραβάτα, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Είδε αγωνιστικές μοτοσικλέτες που έφτιαξαν οι φοιτητές με όριο ταχύτητας τα 180χλμ/ώρα, αγωνιστικά
αυτοκίνητα τύπου φόρμουλα, ενώ στάθηκε γι’ αρκετή ώρα στην ομάδα Αεροδιαστημικής του ΑΠΘ (ASAT).
Εκεί, συνομίλησε με φοιτητές για τις διακρίσεις που έχει λάβει η συγκεκριμένη ομάδα σε παλαιότερους
διαγωνισμούς, αλλά και γι αυτόν που θα συμμετέχουν τον Οκτώβριο στην Πορτογαλία, ενώ ο κ.Τσίπρας
έκανε ερωτήσεις στους φοιτητές για τον τρόπο σχεδιασμού των πυραύλων και των αεροπλάνων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
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Στη διάρκεια της περιήγησης του κ. Τσίπρα σε περίπτερα των πανεπιστημίων, υπήρξε έντονος διάλογος,
σε μικρή απόσταση από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ανάμεσα στη βουλευτή, Κατερίνα Νοτοπούλου και
τον πρύτανη του ΑΠΘ, Νίκο Παπαϊωάννου, με αφορμή τα χθεσινά επεισόδια στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο. «Είναι ντροπή και κρίμα για το πανεπιστήμιο αυτό που συμβαίνει. Δεν έχει καμία δουλειά η
αστυνομία στο Πανεπιστήμιο» είπε η κ. Νοτοπούλου και ο κ. Παπαϊωάννου της απάντησε: «Εγώ εφαρμόζω
το νόμο. Είμαι θεσμικός και όλα τα υπόλοιπα θα τα δείτε εσείς που είστε πολιτικός, εγώ είμαι πρύτανης.
Ό,τι επιχειρησιακό θέμα έχετε απευθυνθείτε στην Ελληνική Αστυνομία, όχι σ’ εμένα».

Λίγο πριν αναχωρήσει από το συγκεκριμένο περίπτερο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφτηκε και το σταντ
του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων – Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ).

«Δεν θα σας πω τίποτα, να έχετε αγωνία για το βράδυ στην ομιλία μου» είπε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την
επίσκεψή του στο περίπτερο των επιμελητηρίων, αφού άκουσε προσεκτικά τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ,
Γιώργο Καββαθά και τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.

Αμφότεροι του έθεσαν το θέμα της ενεργειακής κρίσης και αναφέρθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ τον
ρώτησαν τι μέτρα προτίθεται να ανακοινώσει κατά την ομιλία του από το βήμα της ΔΕΘ για τη στήριξη
των επαγγελματιών και πιο συγκεκριμένα των μικρομεσαίων.
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ΔΕΘ - Α. Τσίπρας: Στήριξη στον δημόσιο χαρακτήρα των Πανεπιστημίων
Έντονος διάλογος ανάμεσα στη βουλευτή, Κατερίνα Νοτοπούλου και τον πρύτανη του ΑΠΘ, Νίκο
Παπαϊωάννου

 Τη στήριξή του στο δημόσιο χαρακτήρα της Ανώτατης Εκπαίδευσης  εξέφρασε ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέφτηκε τα περίπτερα των
πανεπιστημίων στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), συζήτησε με τις διοικήσεις τους και
φοιτητές, και ενημερώθηκε για τις διακρίσεις και τις επιτυχίες τους, που τις περισσότερες φορές είναι
αποτέλεσμα συνεργασίας ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές.

Ο κ. Τσίπρας παρέμεινε στον χώρο όπου συμμετέχουν φορείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της
τεχνολογίας για περισσότερη επί μία ώρα. Αρχικά επισκέφτηκε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπου
ενημερώθηκε για τα προγράμματα του. Ακολούθησε το περίπτερο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, όπου τον υποδέχτηκε ο πρύτανης, Νίκος Παπαϊωάννου και ο κ.Τσίπρας πληροφορήθηκε
για την πλατφόρμα προγραμματισμού για όλους, το DuckyCode και διαπίστωσε πως πρόκειται για μία
πολύ «έξυπνη πλατφόρμα».

Ο κ. Τσίπρας πέρασε επίσης από τα περίπτερα των Πανεπιστημίων Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, το
Διεθνές Πανεπιστήμιο, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας όπου του χάρισαν μία γραβάτα, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Είδε αγωνιστικές μοτοσικλέτες που έφτιαξαν οι φοιτητές με όριο ταχύτητας τα 180χλμ/ώρα, αγωνιστικά
αυτοκίνητα τύπου φόρμουλα, ενώ στάθηκε γι' αρκετή ώρα στην ομάδα Αεροδιαστημικής του ΑΠΘ (ASAT).
Εκεί, συνομίλησε με φοιτητές για τις διακρίσεις που έχει λάβει η συγκεκριμένη ομάδα σε παλαιότερους
διαγωνισμούς, αλλά και γι αυτόν που θα συμμετέχουν τον Οκτώβριο στην Πορτογαλία, ενώ ο κ.Τσίπρας
έκανε ερωτήσεις στους φοιτητές για τον τρόπο σχεδιασμού των πυραύλων και των αεροπλάνων.

Στη διάρκεια της περιήγησης του κ. Τσίπρα σε περίπτερα των πανεπιστημίων, υπήρξε έντονος διάλογος,
σε μικρή απόσταση από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, ανάμεσα στη βουλευτή, Κατερίνα Νοτοπούλου και
τον πρύτανη του ΑΠΘ, Νίκο Παπαϊωάννου, με αφορμή τα χθεσινά επεισόδια στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο. «Είναι ντροπή και κρίμα για το πανεπιστήμιο αυτό που συμβαίνει. Δεν έχει καμία δουλειά η
αστυνομία στο Πανεπιστήμιο» είπε η κ. Νοτοπούλου και ο κ. Παπαϊωάννου της απάντησε: «Εγώ εφαρμόζω
το νόμο. Είμαι θεσμικός και όλα τα υπόλοιπα θα τα δείτε εσείς που είστε πολιτικός, εγώ είμαι πρύτανης.
Ό,τι επιχειρησιακό θέμα έχετε απευθυνθείτε στην Ελληνική Αστυνομία, όχι σ' εμένα».

Λίγο πριν αναχωρήσει από το συγκεκριμένο περίπτερο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφτηκε και το σταντ
του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων - Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ).

«Δεν θα σας πω τίποτα, να έχετε αγωνία για το βράδυ»
«Δεν θα σας πω τίποτα, να έχετε αγωνία για το βράδυ στην ομιλία μου» είπε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την
επίσκεψή του στο περίπτερο των επιμελητηρίων, αφού άκουσε προσεκτικά τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ,
Γιώργο Καββαθά και τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.

Αμφότεροι του έθεσαν το θέμα της ενεργειακής κρίσης και αναφέρθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ τον
ρώτησαν τι μέτρα προτίθεται να ανακοινώσει κατά την ομιλία του από το βήμα της ΔΕΘ για τη στήριξη
των επαγγελματιών και πιο συγκεκριμένα των μικρομεσαίων.

Συγχαρητήρια του Αλ. Τσίπρα στους πυροσβέστες
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ επισκέφτηκε το περίπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος και συνεχάρη το
δυναμικό του για τις διαρκείς προσπάθειες στην κατάσβεση των πυρκαγιών.

Ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Αλέξιος Ράπανος, του απένειμε τιμητική
πλακέτα, και λίγο πριν αναχωρήσει ο κ. Τσίπρας έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών το εξής μήνυμα: «Πάντα
δίπλα στον Πολίτη με αυταπάρνηση. Εύχομαι δύναμη και αντοχές σε όλους και όλες τους πυροσβέστες και
τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα στην κοινωνία».

Επίσης, ο κ.Τσίπρας επισκέφτηκε το περίπτερο όπου φιλοξενείται το επετειακό αφιέρωμα για τα 100
χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή με τίτλο «1922-2022: Κύματα προσφυγιάς - Κράματα μνήμης».

Συναντήθηκε με εργαζόμενους του Μετρό, παρουσία του πρώην προέδρου της Αττικό Μετρό ΑΕ, Γιάννη

https://www.imerisia.gr/politiki/53083_deth-tsipras-stirixi-ston-dimosio-haraktira-ton-panepistimion


http://www.imerisia.gr/

 Publication date: 17/09/2022 15:48

 Alexa ranking (Greece): 550

 link

Μυλόπουλου και ακολούθως επισκέφτηκε το περίπτερο 7 όπου στεγάζονται εταιρείες και επιχειρήσεις
ανάπτυξης και επενδύσεων. Είδε από κοντά ένα ρομποτάκι του Ιδρύματος Τεχνολογίας και 'Ερευνας, ενώ
πέρασε από τα σταντ της Ακαδημίας Αθηνών, του Thess intec όπου συνομίλησε με τον πρόεδρο και
διευθύνοντα σύμβουλο Νίκο Ευθυμιάδη, του ΕΣΠΑ και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Επίτιμο μέλος του Ηρακλή και οι φανέλες δώρο από την ΚΑΕ
ΠΑΟΚ
Σε επίτιμο μέλος του Γ.Σ. Ηρακλής ανακηρύχθηκε ο κ. Τσίπρας, κατά την επίσκεψη του στο περίπτερο της
ομάδας. Ο πρόεδρος του Γ.Σ. Ηρακλής, Φώτης Θέος, τον ευχαρίστησε για τη βοήθειά του όσον αφορά τη
σωτηρία του συλλόγου, ενώ του μίλησε για τα σχέδια των κυανόλευκων να δημιουργηθεί γήπεδο στους
Χορτατζήδες.

Στο περίπτερο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ οι υπεύθυνοι του χάρισαν τις νέες ασπρόμαυρες φανέλες της σεζόν για τον
ίδιο αλλά και για τα παιδιά του.

Ο κ. Τσίπρας κατά την περιοδεία επισκέφτηκε ακόμη τα περίπτερα της Ναυτεμπορικής, της Ελληνικής
Εταιρείας Ανακύκλωσης και των Ευέλικτων Οργανικών Φωτοβολταϊκών όπου είχε συνάντηση με τον
καθηγητή, Στέργιο Λογοθετίδη.

Περνώντας από το περίπτερο της μπύρας «Νύμφη» οι υπεύθυνοι θέλησαν να τον κεράσουν ένα ποτήρι, με
τον κ.Τσίπρα, όμως, να δηλώνει χαριτολογώντας πως «εάν ξεκινήσουμε από τώρα τις μπύρες δεν θα
κάνουμε δουλειά». Ωστόσο, υποσχέθηκε πώς θα την δοκιμάσει κάποια στιγμή στο μέλλον.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ έκανε αρκετές στάσεις στους χώρους της
ΔΕΘ για να βγει φωτογραφίες με τους επισκέπτες που του ζητούσαν μία σέλφι, ενώ συνοδευόταν από
βουλευτές και στελέχη του κόμματος.  

Συνάντηση με τους απεργούς της «Μαλαματίνα»
Πριν από την περιοδεία του στην 86η ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προδευτική Συμμαχία μετέβη στο
εργοστάσιο της εταιρίας «Μαλαματίνα» στο Καλοχώρι και συναντήθηκε με τους απεργούς.

Ο κ. Τσίπρας εξέφρασε την αμέριστη υποστήριξή του στον αγώνα που κάνουν, υπογραμμίζοντας
ταυτόχρονα ότι ο αγώνας τους είναι αγώνας όλων των εργαζομένων στη χώρα.

Στη συνομιλία που είχε με τους απεργούς χαρακτήρισε «έκτρωμα» το νόμο Χατζηδάκη και δεσμεύτηκε για
την κατάργησή του διότι όπως είπε «αυτό αυτό θα είναι το μέλλον αν αφήσουμε αυτό το έκτρωμα μα
εφαρμοστεί στην πράξη».

«Η εταιρεία μπήκε σε σχέδιο εξυγίανσης όπου οι έλληνες φορολογούμενοι πλήρωσαν τις ασφαλιστικές
εισφορές και ένα μέρος του χρέους και τώρα σας λένε 15 απολύσεις και ατομικές συμβάσεις. Να πούμε
την αλήθεια, τηρώντας το νόμο Χατζηδάκη», είπε ο κ. Τσίπρας.

Τόνισε ότι οι απεργοί της «Μαλαματίνα» δίνουν μια μάχη στην πρώτη γραμμή και δεν έχουν απλά την
αμέριστη στήριξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και «κάθε δημοκρατικού πολίτη και κάθε
εργαζόμενου που βλέπει με αγωνία το μέλλον της αβεβαιότητας που έχετε εσείς και στο δικό του
μέλλον». Ο ίδιος σημείωσε ότι θέλει να ενθαρρύνει την προσπάθεια που κάνουν με τον αγώνα τους και
τόνισε ότι πρέπει να ξέρουν αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, ότι δεν θα είναι εύκολο να έχουν και την
πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο. «Χωρίς τους εργαζόμενους, καμία επιχείρηση δεν πάει μπροστά.
Αυτή η λογική της συρρίκνωσης των εργασιακών δικαιωμάτων και των μισθών και της αύξησης της
κερδοφορίας είναι μια λογική που θα οδηγήσει σε αδιέξοδο και τις επιχειρήσεις και την οικονομία».

Ο πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων στη «Μαλαματίνα», Γιάννης Φραγγίδης, είπε ότι οι απεργοί
ζητούν την τήρηση της νομιμότητας και όσων έχουν συμφωνηθεί με την εταιρεία. Όπως ανέφερε, οι
εργαζόμενοι έβαλαν πλάτη στο σχέδιο εξυγίανσης της εταιρείας με 20% περικοπή του μισθού τους, σε
μισθούς που φθάνουν τα 900 και τα 1200 ευρώ ύστερα από 30 χρόνια εργασίας.

«Εμείς τηρούμε την δικαστική απόφαση του σχεδίου και η διοίκηση τηρεί το νόμο Χατζηδάκη», επισήμανε
ο πρόεδρος του σωματείου.

Οι απεργοί χάρισαν στον κ.Τσίπρα ένα μπλουζάκι που γράφει: «Απεργοί ΜαλαΜΑΤίνα- Μια φωνή μια
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γροθιά» κι εξήγησαν τον συμβολισμό με τα 3 μαύρα γράμματα (ΜΑΤ), με τον οποίο όπως είπαν ήθελαν να
καταδείξουν την διαμαρτυρία τους για την έντονη αστυνομική παρουσία με την οποία έρχονται
αντιμέτωποι τους τελευταίους δύο μήνες της απεργίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
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Με το Προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων συναντήθηκε ο νέος Γενικός
Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης

Ανταλλαγή απόψεων για θέματα που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση και στη λειτουργία
των Πανεπιστημίων είχε ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Καθηγητής Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας κατά τη χθεσινή συνάντησή
του με το Προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση μετά την
ανάληψη των καθηκόντων του νέου Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης με το Προεδρείο της
Συνόδου, η οποία πραγματοποιήθηκε με την παρουσία του Προεδρεύοντα Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή,
Πρύτανη Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Καθηγητή Θεόδωρου Θεοδουλίδη, Πρύτανη 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και μέσω τηλεδιάσκεψης με τον Καθηγητή Ανδρέα Φλώρο, Πρύτανη
Ιονίου Πανεπιστημίου. Ο  κ...

� Δείτε όλο το άρθρο

★ Πηγή: http://www.esos.gr
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Με το Προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων συναντήθηκε ο νέος Γενικός
Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης

Ανταλλαγή απόψεων για θέματα που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση και στη λειτουργία
των Πανεπιστημίων είχε ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Καθηγητής Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας κατά τη χθεσινή συνάντησή
του με το Προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Γενικού Γραμματέα
Ανώτατης Εκπαίδευσης με το Προεδρείο της Συνόδου, η οποία πραγματοποιήθηκε με την παρουσία
του Προεδρεύοντα Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή, Πρύτανη Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του
Καθηγητή Θεόδωρου Θεοδουλίδη, Πρύτανη  Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και μέσω
τηλεδιάσκεψης με τον Καθηγητή Ανδρέα Φλώρο, Πρύτανη Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ο  κ. Ζώρας  δήλωσε ότι θα συνεργασθεί στενά με το Πανεπιστήμια της χώρας για την εφαρμογή του ν.
4957/2022 με τίτλο «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα», δίνοντας έμφαση στην
στήριξη και αναβάθμιση της δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα. Παράλληλα, ο Γενικός
Γραμματέας ενημέρωσε το Προεδρείο για τα μέτρα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα οποία
εντάσσονται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Κοινωνικής Στέγασης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και
εξειδίκευσε η Υπουργός Νίκη Κεραμέως και αφορούν στη στήριξη της στέγης των φοιτητών/σπουδαστών
με την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος και την ανέγερση νέων φοιτητικών εστιών σε 5 ΑΕΙ της
χώρας.  

 

Οδυσσέας Ζώρας Παναγιώτης Καλδής Θεόδωρος Θεοδουλίδης Ανδρέας Φλώρος Σύνοδος Πρυτάνεων
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Περιφέρεια Αττικής: Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής για την
τόνωση της νεανικής επιχειρηματικότητας

Στη λειτουργική συνεργασία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων
δράσεων και συνεργειών, προκειμένου να ενισχυθούν κρίσιμοι τομείς, όπως η νεανική
επιχειρηματικότητα, οι τοπικές επιχειρήσεις, οι τεχνολογικές καινοτομίες, οι δεξιότητες του ανθρώπινου
δυναμικού και η προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, προσβλέπει, μεταξύ άλλων, το σύμφωνο
συνεργασίας του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής και του Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής, το
οποίο υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης με τον Πρύτανη καθηγητή Παναγ. Καλδή.

Ειδικότερα, μέσα από τη λειτουργική συνεργασία των δύο φορέων θα προωθηθεί η ανάπτυξη δράσεων
στις εξής γενικές κατευθύνσεις:

Υπενθυμίζεται ότι ήδη, με αντίστοιχη πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, και σύμφωνα
με προγραμματική σύμβαση με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Περιφερειακό Ταμείο
Ανάπτυξης Αττικής, δρομολογήθηκε η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του δημόσιου Λυσσιατρείου και
Απολυμαντηρίου με την ίδρυση «Κέντρου Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας, Αγροδιατροφής και
Αντιμετώπισης Αγροδιατροφικών Κρίσεων», αλλά και την λειτουργία του ως Πολυχώρος Πολιτισμού.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης  επισημαίνει σχετικά:

«Αξιοποιώντας τις δυνάμεις και τις δυνατότητες της επιστημονικής κοινότητας, δημιουργούμε τις
προϋποθέσεις, οι οποίες αφενός θα διασυνδέσουν την πανεπιστημιακή έρευνα με την αγορά εργασίας,
αφετέρου θα ενθαρρύνουν τους νέους ανθρώπους που θέλουν να μετέχουν στον επιχειρηματικό στίβο.
Δίνοντας έμφαση στην καινοτομία, την έρευνα και την εκπαίδευση, προχωρούμε στην στενή, λειτουργική
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, προκειμένου, να ενδυναμώσουμε το ανθρώπινο δυναμικό
σε επίπεδο επαγγελματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων και να ενισχύσουμε την τεχνολογική ανάπτυξη και
καινοτομία, με στόχο την βιωσιμότητα της οικονομικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης στην Περιφέρειά
μας και ειδικότερα στη Δυτική Αττική και Δυτική Αθήνα». 

https://finupnews.gr/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%84%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%cf%80/


http://www.capital.gr/

 Publication date: 17/09/2022 15:41

 Alexa ranking (Greece): 73

 https://www.capital.gr/politiki/3658662/periodeia-al-tsipra-se-periptera-tis-86is-deth

Περιοδεία Αλ. Τσίπρα σε περίπτερα της 86ης ΔΕΘ
Τη στήριξή του στο δημόσιο χαρακτήρα της Ανώτατης Εκπαίδευσης εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ -
Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέφτηκε τα περίπτερα των πανεπιστημίων στην
86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), συζήτησε με τις διοικήσεις τους και φοιτητές, και ενημερώθηκε
για τις διακρίσεις και τις επιτυχίες τους, που τις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα συνεργασίας
ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές.

Ο κ. Τσίπρας παρέμεινε στον χώρο όπου συμμετέχουν φορείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της
τεχνολογίας για περισσότερη επί μία ώρα. Αρχικά επισκέφτηκε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπου
ενημερώθηκε για τα προγράμματα του. Ακολούθησε το περίπτερο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, όπου τον υποδέχτηκε ο πρύτανης, Νίκος Παπαϊωάννου και ο κ.Τσίπρας πληροφορήθηκε για
την πλατφόρμα προγραμματισμού για όλους, το DuckyCode και διαπίστωσε πως πρόκειται για μία πολύ
"έξυπνη πλατφόρμα".

Ο κ. Τσίπρας πέρασε επίσης από τα περίπτερα των Πανεπιστημίων Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, το
Διεθνές Πανεπιστήμιο, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας όπου του χάρισαν μία γραβάτα, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Είδε αγωνιστικές μοτοσικλέτες που έφτιαξαν οι φοιτητές με όριο ταχύτητας τα 180χλμ/ώρα, αγωνιστικά
αυτοκίνητα τύπου φόρμουλα, ενώ στάθηκε γι' αρκετή ώρα στην ομάδα Αεροδιαστημικής του ΑΠΘ (ASAT).
Εκεί, συνομίλησε με φοιτητές για τις διακρίσεις που έχει λάβει η συγκεκριμένη ομάδα σε παλαιότερους
διαγωνισμούς, αλλά και γι αυτόν που θα συμμετέχουν τον Οκτώβριο στην Πορτογαλία, ενώ ο κ.Τσίπρας
έκανε ερωτήσεις στους φοιτητές για τον τρόπο σχεδιασμού των πυραύλων και των αεροπλάνων.

Στη διάρκεια της περιήγησης του κ. Τσίπρα σε περίπτερα των πανεπιστημίων, υπήρξε έντονος διάλογος,
σε μικρή απόσταση από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, ανάμεσα στη βουλευτή, Κατερίνα Νοτοπούλου και
τον πρύτανη του ΑΠΘ, Νίκο Παπαϊωάννου, με αφορμή τα χθεσινά επεισόδια στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο. "Είναι ντροπή και κρίμα για το πανεπιστήμιο αυτό που συμβαίνει. Δεν έχει καμία δουλειά η
αστυνομία στο Πανεπιστήμιο" είπε η κ. Νοτοπούλου και ο κ. Παπαϊωάννου της απάντησε: "Εγώ εφαρμόζω
το νόμο. Είμαι θεσμικός και όλα τα υπόλοιπα θα τα δείτε εσείς που είστε πολιτικός, εγώ είμαι πρύτανης.
Ό,τι επιχειρησιακό θέμα έχετε απευθυνθείτε στην Ελληνική Αστυνομία, όχι σ' εμένα".

Λίγο πριν αναχωρήσει από το συγκεκριμένο περίπτερο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφτηκε και το σταντ
του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων - Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ).

"Δεν θα σας πω τίποτα, να έχετε αγωνία για το βράδυ"

"Δεν θα σας πω τίποτα, να έχετε αγωνία για το βράδυ στην ομιλία μου" είπε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την
επίσκεψή του στο περίπτερο των επιμελητηρίων, αφού άκουσε προσεκτικά τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ,
Γιώργο Καββαθά και τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.

Αμφότεροι του έθεσαν το θέμα της ενεργειακής κρίσης και αναφέρθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ τον
ρώτησαν τι μέτρα προτίθεται να ανακοινώσει κατά την ομιλία του από το βήμα της ΔΕΘ για τη στήριξη
των επαγγελματιών και πιο συγκεκριμένα των μικρομεσαίων.

Συγχαρητήρια του Αλ. Τσίπρα στους πυροσβέστες

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ επισκέφτηκε το περίπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος και συνεχάρη το
δυναμικό του για τις διαρκείς προσπάθειες στην κατάσβεση των πυρκαγιών.

Ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Αλέξιος Ράπανος, του απένειμε τιμητική
πλακέτα, και λίγο πριν αναχωρήσει ο κ. Τσίπρας έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών το εξής μήνυμα: "Πάντα
δίπλα στον Πολίτη με αυταπάρνηση. Εύχομαι δύναμη και αντοχές σε όλους και όλες τους πυροσβέστες και
τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα στην κοινωνία".

Επίσης, ο κ.Τσίπρας επισκέφτηκε το περίπτερο όπου φιλοξενείται το επετειακό αφιέρωμα για τα 100
χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή με τίτλο "1922-2022: Κύματα προσφυγιάς - Κράματα μνήμης".

Συναντήθηκε με εργαζόμενους του Μετρό, παρουσία του πρώην προέδρου της Αττικό Μετρό ΑΕ, Γιάννη
Μυλόπουλου και ακολούθως επισκέφτηκε το περίπτερο 7 όπου στεγάζονται εταιρείες και επιχειρήσεις
ανάπτυξης και επενδύσεων. Είδε από κοντά ένα ρομποτάκι του Ιδρύματος Τεχνολογίας και 'Ερευνας, ενώ
πέρασε από τα σταντ της Ακαδημίας Αθηνών, του Thess intec όπου συνομίλησε με τον πρόεδρο και
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διευθύνοντα σύμβουλο Νίκο Ευθυμιάδη, του ΕΣΠΑ και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Επίτιμο μέλος του Ηρακλή και οι φανέλες δώρο από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Σε επίτιμο μέλος του Γ.Σ. Ηρακλής ανακηρύχθηκε ο κ. Τσίπρας, κατά την επίσκεψη του στο περίπτερο της
ομάδας. Ο πρόεδρος του Γ.Σ. Ηρακλής, Φώτης Θέος, τον ευχαρίστησε για τη βοήθειά του όσον αφορά τη
σωτηρία του συλλόγου, ενώ του μίλησε για τα σχέδια των κυανόλευκων να δημιουργηθεί γήπεδο στους
Χορτατζήδες.

Στο περίπτερο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ οι υπεύθυνοι του χάρισαν τις νέες ασπρόμαυρες φανέλες της σεζόν για τον
ίδιο αλλά και για τα παιδιά του.

Ο κ. Τσίπρας κατά την περιοδεία επισκέφτηκε ακόμη τα περίπτερα της Ναυτεμπορικής, της Ελληνικής
Εταιρείας Ανακύκλωσης και των Ευέλικτων Οργανικών Φωτοβολταϊκών όπου είχε συνάντηση με τον
καθηγητή, Στέργιο Λογοθετίδη.

Περνώντας από το περίπτερο της μπύρας "Νύμφη" οι υπεύθυνοι θέλησαν να τον κεράσουν ένα ποτήρι, με
τον κ.Τσίπρα, όμως, να δηλώνει χαριτολογώντας πως "εάν ξεκινήσουμε από τώρα τις μπύρες δεν θα
κάνουμε δουλειά". Ωστόσο, υποσχέθηκε πώς θα την δοκιμάσει κάποια στιγμή στο μέλλον.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ έκανε αρκετές στάσεις στους χώρους της
ΔΕΘ για να βγει φωτογραφίες με τους επισκέπτες που του ζητούσαν μία σέλφι, ενώ συνοδευόταν από
βουλευτές και στελέχη του κόμματος.  

Συνάντηση με τους απεργούς της "Μαλαματίνα"

Πριν από την περιοδεία του στην 86η ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προδευτική Συμμαχία μετέβη στο
εργοστάσιο της εταιρίας "Μαλαματίνα" στο Καλοχώρι και συναντήθηκε με τους απεργούς.

Ο κ. Τσίπρας εξέφρασε την αμέριστη υποστήριξή του στον αγώνα που κάνουν, υπογραμμίζοντας
ταυτόχρονα ότι ο αγώνας τους είναι αγώνας όλων των εργαζομένων στη χώρα.

Στη συνομιλία που είχε με τους απεργούς χαρακτήρισε "έκτρωμα" το νόμο Χατζηδάκη και δεσμεύτηκε για
την κατάργησή του διότι όπως είπε "αυτό αυτό θα είναι το μέλλον αν αφήσουμε αυτό το έκτρωμα μα
εφαρμοστεί στην πράξη".

 "Η εταιρεία μπήκε σε σχέδιο εξυγίανσης όπου οι έλληνες φορολογούμενοι πλήρωσαν τις ασφαλιστικές
εισφορές και ένα μέρος του χρέους και τώρα σας λένε 15 απολύσεις και ατομικές συμβάσεις. Να πούμε
την αλήθεια, τηρώντας το νόμο Χατζηδάκη", είπε ο κ. Τσίπρας.

Τόνισε ότι οι απεργοί της "Μαλαματίνα" δίνουν μια μάχη στην πρώτη γραμμή και δεν έχουν απλά την
αμέριστη στήριξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και "κάθε δημοκρατικού πολίτη και κάθε
εργαζόμενου που βλέπει με αγωνία το μέλλον της αβεβαιότητας που έχετε εσείς και στο δικό του μέλλον".
Ο ίδιος σημείωσε ότι θέλει να ενθαρρύνει την προσπάθεια που κάνουν με τον αγώνα τους και τόνισε ότι
πρέπει να ξέρουν αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, ότι δεν θα είναι εύκολο να έχουν και την πίτα
ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο. "Χωρίς τους εργαζόμενους, καμία επιχείρηση δεν πάει μπροστά. Αυτή η
λογική της συρρίκνωσης των εργασιακών δικαιωμάτων και των μισθών και της αύξησης της
κερδοφορίας είναι μια λογική που θα οδηγήσει σε αδιέξοδο και τις επιχειρήσεις και την οικονομία".

Ο πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων στη "Μαλαματίνα", Γιάννης Φραγγίδης, είπε ότι οι απεργοί
ζητούν την τήρηση της νομιμότητας και όσων έχουν συμφωνηθεί με την εταιρεία. Όπως ανέφερε, οι
εργαζόμενοι έβαλαν πλάτη στο σχέδιο εξυγίανσης της εταιρείας με 20% περικοπή του μισθού τους, σε
μισθούς που φθάνουν τα 900 και τα 1200 ευρώ ύστερα από 30 χρόνια εργασίας.

"Εμείς τηρούμε την δικαστική απόφαση του σχεδίου και η διοίκηση τηρεί το νόμο Χατζηδάκη", επισήμανε
ο πρόεδρος του σωματείου.

Οι απεργοί χάρισαν στον κ.Τσίπρα ένα μπλουζάκι που γράφει: "Απεργοί ΜαλαΜΑΤίνα- Μια φωνή μια
γροθιά" κι εξήγησαν τον συμβολισμό με τα 3 μαύρα γράμματα (ΜΑΤ), με τον οποίο όπως είπαν ήθελαν να
καταδείξουν την διαμαρτυρία τους για την έντονη αστυνομική παρουσία με την οποία έρχονται
αντιμέτωποι τους τελευταίους δύο μήνες της απεργίας.

Πηγή: ΑΜΠΕ
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ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
ΔΕΘ
ΣΥΡΙΖΑ

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;
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Περιοδεία Τσίπρα στα περίπτερα της ΔΕΘ
Τη στήριξή του στο δημόσιο χαρακτήρα της Ανώτατης Εκπαίδευσης εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ -
Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέφτηκε τα περίπτερα των πανεπιστημίων στην
86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, συζήτησε με τις διοικήσεις τους και φοιτητές, και ενημερώθηκε για
τις διακρίσεις και τις επιτυχίες τους, που τις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα συνεργασίας
ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές.

Ο κ. Τσίπρας παρέμεινε στον χώρο όπου συμμετέχουν φορείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της
τεχνολογίας για περισσότερη επί μία ώρα. Αρχικά επισκέφτηκε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπου
ενημερώθηκε για τα προγράμματα του. Ακολούθησε το περίπτερο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, όπου τον υποδέχτηκε ο πρύτανης, Νίκος Παπαϊωάννου και ο κ.Τσίπρας πληροφορήθηκε για
την πλατφόρμα προγραμματισμού για όλους, το DuckyCode και διαπίστωσε πως πρόκειται για μία πολύ
«έξυπνη πλατφόρμα».

Ο κ. Τσίπρας πέρασε επίσης από τα περίπτερα των Πανεπιστημίων Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, το
Διεθνές Πανεπιστήμιο, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας όπου του χάρισαν μία γραβάτα, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Είδε αγωνιστικές μοτοσικλέτες που έφτιαξαν οι φοιτητές με όριο ταχύτητας τα 180χλμ/ώρα, αγωνιστικά
αυτοκίνητα τύπου φόρμουλα, ενώ στάθηκε γι' αρκετή ώρα στην ομάδα Αεροδιαστημικής του ΑΠΘ (ASAT).
Εκεί, συνομίλησε με φοιτητές για τις διακρίσεις που έχει λάβει η συγκεκριμένη ομάδα σε παλαιότερους
διαγωνισμούς, αλλά και γι αυτόν που θα συμμετέχουν τον Οκτώβριο στην Πορτογαλία, ενώ ο κ.Τσίπρας
έκανε ερωτήσεις στους φοιτητές για τον τρόπο σχεδιασμού των πυραύλων και των αεροπλάνων.

Στη διάρκεια της περιήγησης του κ. Τσίπρα σε περίπτερα των πανεπιστημίων, υπήρξε έντονος διάλογος,
σε μικρή απόσταση από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, ανάμεσα στη βουλευτή, Κατερίνα Νοτοπούλου και
τον πρύτανη του ΑΠΘ, Νίκο Παπαϊωάννου, με αφορμή τα χθεσινά επεισόδια στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο. «Είναι ντροπή και κρίμα για το πανεπιστήμιο αυτό που συμβαίνει. Δεν έχει καμία δουλειά η
αστυνομία στο Πανεπιστήμιο» είπε η κ. Νοτοπούλου και ο κ. Παπαϊωάννου της απάντησε: «Εγώ εφαρμόζω
το νόμο. Είμαι θεσμικός και όλα τα υπόλοιπα θα τα δείτε εσείς που είστε πολιτικός, εγώ είμαι πρύτανης.
Ό,τι επιχειρησιακό θέμα έχετε απευθυνθείτε στην Ελληνική Αστυνομία, όχι σ' εμένα».

 Λίγο πριν αναχωρήσει από το συγκεκριμένο περίπτερο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφτηκε και το σταντ
του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων - Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ).

 «Δεν θα σας πω τίποτα, να έχετε αγωνία για το βράδυ»

 «Δεν θα σας πω τίποτα, να έχετε αγωνία για το βράδυ στην ομιλία μου» είπε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την
επίσκεψή του στο περίπτερο των επιμελητηρίων, αφού άκουσε προσεκτικά τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ,
Γιώργο Καββαθά και τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.

Αμφότεροι του έθεσαν το θέμα της ενεργειακής κρίσης και αναφέρθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ τον
ρώτησαν τι μέτρα προτίθεται να ανακοινώσει κατά την ομιλία του από το βήμα της ΔΕΘ για τη στήριξη
των επαγγελματιών και πιο συγκεκριμένα των μικρομεσαίων.

Συγχαρητήρια του Αλ. Τσίπρα στους πυροσβέστες

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ επισκέφτηκε το περίπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος και συνεχάρη το
δυναμικό του για τις διαρκείς προσπάθειες στην κατάσβεση των πυρκαγιών.

 Ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Αλέξιος Ράπανος, του απένειμε τιμητική
πλακέτα, και λίγο πριν αναχωρήσει ο κ. Τσίπρας έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών το εξής μήνυμα: «Πάντα
δίπλα στον Πολίτη με αυταπάρνηση. Εύχομαι δύναμη και αντοχές σε όλους και όλες τους πυροσβέστες και
τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα στην κοινωνία».

Επίσης, ο κ.Τσίπρας επισκέφτηκε το περίπτερο όπου φιλοξενείται το επετειακό αφιέρωμα για τα 100
χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή με τίτλο «1922-2022: Κύματα προσφυγιάς - Κράματα μνήμης».

 Συναντήθηκε με εργαζόμενους του Μετρό, παρουσία του πρώην προέδρου της Αττικό Μετρό ΑΕ, Γιάννη
Μυλόπουλου και ακολούθως επισκέφτηκε το περίπτερο 7 όπου στεγάζονται εταιρείες και επιχειρήσεις
ανάπτυξης και επενδύσεων. Είδε από κοντά ένα ρομποτάκι του Ιδρύματος Τεχνολογίας και 'Ερευνας, ενώ
πέρασε από τα σταντ της Ακαδημίας Αθηνών, του Thess intec όπου συνομίλησε με τον πρόεδρο και
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διευθύνοντα σύμβουλο Νίκο Ευθυμιάδη, του ΕΣΠΑ και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

 Επίτιμο μέλος του Ηρακλή και οι φανέλες δώρο από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Σε επίτιμο μέλος του Γ.Σ. Ηρακλής ανακηρύχθηκε ο κ. Τσίπρας, κατά την επίσκεψη του στο περίπτερο της
ομάδας. Ο πρόεδρος του Γ.Σ. Ηρακλής, Φώτης Θέος, τον ευχαρίστησε για τη βοήθειά του όσον αφορά τη
σωτηρία του συλλόγου, ενώ του μίλησε για τα σχέδια των κυανόλευκων να δημιουργηθεί γήπεδο στους
Χορτατζήδες.

Στο περίπτερο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ οι υπεύθυνοι του χάρισαν τις νέες ασπρόμαυρες φανέλες της σεζόν για τον
ίδιο αλλά και για τα παιδιά του.

Ο κ. Τσίπρας επισκέφτηκε ακόμη τα περίπτερα της «Ναυτεμπορικής», της Ελληνικής Εταιρείας
Ανακύκλωσης και των Ευέλικτων Οργανικών Φωτοβολταϊκών όπου είχε συνάντηση με τον καθηγητή,
Στέργιο Λογοθετίδη.

 Περνώντας από το περίπτερο της μπύρας «Νύμφη» οι υπεύθυνοι θέλησαν να τον κεράσουν ένα ποτήρι, με
τον κ.Τσίπρα, όμως, να δηλώνει χαριτολογώντας πως «εάν ξεκινήσουμε από τώρα τις μπύρες δεν θα
κάνουμε δουλειά». Ωστόσο, υποσχέθηκε πως θα την δοκιμάσει κάποια στιγμή στο μέλλον.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ έκανε αρκετές στάσεις στους χώρους της
ΔΕΘ για να βγει φωτογραφίες με τους επισκέπτες που του ζητούσαν μία σέλφι, ενώ συνοδευόταν από
βουλευτές και στελέχη του κόμματος.  

 Συνάντηση με τους απεργούς της «Μαλαματίνα»

 Πριν από την περιοδεία του στην 86η ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προδευτική Συμμαχία μετέβη στο
εργοστάσιο της εταιρίας «Μαλαματίνα» στο Καλοχώρι και συναντήθηκε με τους απεργούς.

 Ο κ. Τσίπρας εξέφρασε την αμέριστη υποστήριξή του στον αγώνα που κάνουν, υπογραμμίζοντας
ταυτόχρονα ότι ο αγώνας τους είναι αγώνας όλων των εργαζομένων στη χώρα.

Στη συνομιλία που είχε με τους απεργούς χαρακτήρισε «έκτρωμα» το νόμο Χατζηδάκη και δεσμεύτηκε για
την κατάργησή του διότι όπως είπε «αυτό θα είναι το μέλλον αν αφήσουμε αυτό το έκτρωμα να
εφαρμοστεί στην πράξη».

 «Η εταιρεία μπήκε σε σχέδιο εξυγίανσης όπου οι έλληνες φορολογούμενοι πλήρωσαν τις ασφαλιστικές
εισφορές και ένα μέρος του χρέους και τώρα σας λένε 15 απολύσεις και ατομικές συμβάσεις. Να πούμε
την αλήθεια, τηρώντας το νόμο Χατζηδάκη», είπε ο κ. Τσίπρας.

 Τόνισε ότι οι απεργοί της «Μαλαματίνα» δίνουν μια μάχη στην πρώτη γραμμή και δεν έχουν απλά την
αμέριστη στήριξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και «κάθε δημοκρατικού πολίτη και κάθε
εργαζόμενου που βλέπει με αγωνία το μέλλον της αβεβαιότητας που έχετε εσείς και στο δικό του
μέλλον». Ο ίδιος σημείωσε ότι θέλει να ενθαρρύνει την προσπάθεια που κάνουν με τον αγώνα τους και
τόνισε ότι πρέπει να ξέρουν αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, ότι δεν θα είναι εύκολο να έχουν και την
πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο. «Χωρίς τους εργαζόμενους, καμία επιχείρηση δεν πάει μπροστά.
Αυτή η λογική της συρρίκνωσης των εργασιακών δικαιωμάτων και των μισθών και της αύξησης της
κερδοφορίας είναι μια λογική που θα οδηγήσει σε αδιέξοδο και τις επιχειρήσεις και την οικονομία».

 Ο πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων στη «Μαλαματίνα», Γιάννης Φραγγίδης, είπε ότι οι απεργοί
ζητούν την τήρηση της νομιμότητας και όσων έχουν συμφωνηθεί με την εταιρεία. Όπως ανέφερε, οι
εργαζόμενοι έβαλαν πλάτη στο σχέδιο εξυγίανσης της εταιρείας με 20% περικοπή του μισθού τους, σε
μισθούς που φθάνουν τα 900 και τα 1200 ευρώ ύστερα από 30 χρόνια εργασίας.

 «Εμείς τηρούμε την δικαστική απόφαση του σχεδίου και η διοίκηση τηρεί το νόμο Χατζηδάκη», επισήμανε
ο πρόεδρος του σωματείου.

Οι απεργοί χάρισαν στον κ.Τσίπρα ένα μπλουζάκι που γράφει: «Απεργοί ΜαλαΜΑΤίνα- Μια φωνή μια
γροθιά» κι εξήγησαν τον συμβολισμό με τα 3 μαύρα γράμματα (ΜΑΤ), με τον οποίο όπως είπαν ήθελαν να
καταδείξουν την διαμαρτυρία τους για την έντονη αστυνομική παρουσία με την οποία έρχονται
αντιμέτωποι τους τελευταίους δύο μήνες της απεργίας.

Πηγή: ΑΜΠΕ
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Στα περίπτερα της ΔΕΘ ο Τσίπρας: Η γραβάτα, οι φανέλες του ΠΑΟΚ και η
μπύρα που δεν ήπιε

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συζήτησε με εργαζομένους και φοιτητές

Τη στήριξή του στο δημόσιο χαρακτήρα της Ανώτατης Εκπαίδευσης εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ –
Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέφτηκε τα περίπτερα των πανεπιστημίων στην
86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης  (ΔΕΘ), συζήτησε με τις διοικήσεις τους και φοιτητές, και
ενημερώθηκε για τις διακρίσεις και τις επιτυχίες τους, που τις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα
συνεργασίας ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές.

Ο κ. Τσίπρας παρέμεινε στον χώρο όπου συμμετέχουν φορείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της
τεχνολογίας για περισσότερη επί μία ώρα. Αρχικά επισκέφτηκε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπου
ενημερώθηκε για τα προγράμματα του. Ακολούθησε το περίπτερο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, όπου τον υποδέχτηκε ο πρύτανης, Νίκος Παπαϊωάννου και ο κ.Τσίπρας πληροφορήθηκε
για την πλατφόρμα προγραμματισμού για όλους, το DuckyCode και διαπίστωσε πως πρόκειται για μία
πολύ «έξυπνη πλατφόρμα».

Ο κ. Τσίπρας πέρασε επίσης από τα περίπτερα των Πανεπιστημίων Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, το
Διεθνές Πανεπιστήμιο, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας όπου του χάρισαν μία γραβάτα , το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Είδε αγωνιστικές μοτοσικλέτες που έφτιαξαν οι φοιτητές με όριο ταχύτητας τα 180χλμ/ώρα,
αγωνιστικά αυτοκίνητα τύπου φόρμουλα, ενώ στάθηκε γι’ αρκετή ώρα στην ομάδα Αεροδιαστημικής του
ΑΠΘ (ASAT). Εκεί, συνομίλησε με φοιτητές για τις διακρίσεις που έχει λάβει η συγκεκριμένη ομάδα σε
παλαιότερους διαγωνισμούς, αλλά και γι’ αυτόν που θα συμμετέχουν τον Οκτώβριο στην Πορτογαλία, ενώ
ο κ.Τσίπρας έκανε ερωτήσεις στους φοιτητές για τον τρόπο σχεδιασμού των πυραύλων και των
αεροπλάνων.

Στη διάρκεια της περιήγησης του κ. Τσίπρα σε περίπτερα των πανεπιστημίων, υπήρξε έντονος διάλογος,
σε μικρή απόσταση από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ανάμεσα στη βουλευτή, Κατερίνα Νοτοπούλου και
τον πρύτανη του ΑΠΘ, Νίκο Παπαϊωάννου, με αφορμή τα χθεσινά επεισόδια στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο. «Είναι ντροπή και κρίμα για το πανεπιστήμιο αυτό που συμβαίνει. Δεν έχει καμία δουλειά
η αστυνομία στο Πανεπιστήμιο» είπε η κ. Νοτοπούλου και ο κ. Παπαϊωάννου της απάντησε: «Εγώ
εφαρμόζω το νόμο. Είμαι θεσμικός και όλα τα υπόλοιπα θα τα δείτε εσείς που είστε πολιτικός, εγώ είμαι
πρύτανης. Ό,τι επιχειρησιακό θέμα έχετε απευθυνθείτε στην Ελληνική Αστυνομία, όχι σ’ εμένα».

Λίγο πριν αναχωρήσει από το συγκεκριμένο περίπτερο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε και το σταντ
του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων – Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ).

«Δεν θα σας πω τίποτα, να έχετε αγωνία για το βράδυ στην ομιλία μου» είπε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την
επίσκεψή του στο περίπτερο των επιμελητηρίων, αφού άκουσε προσεκτικά τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ,
Γιώργο Καββαθά και τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.

Αμφότεροι του έθεσαν το θέμα της ενεργειακής κρίσης και αναφέρθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ τον
ρώτησαν τι μέτρα προτίθεται να ανακοινώσει κατά την ομιλία του από το βήμα της ΔΕΘ για τη στήριξη
των επαγγελματιών και πιο συγκεκριμένα των μικρομεσαίων.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ επισκέφτηκε το περίπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος και συνεχάρη το
δυναμικό του για τις διαρκείς προσπάθειες στην κατάσβεση των πυρκαγιών.

Ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Αλέξιος Ράπανος, του απένειμε τιμητική
πλακέτα, και λίγο πριν αναχωρήσει ο κ. Τσίπρας έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών το εξής μήνυμα: «Πάντα
δίπλα στον Πολίτη με αυταπάρνηση. Εύχομαι δύναμη και αντοχές σε όλους και όλες τους πυροσβέστες και
τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα στην κοινωνία».

Επίσης, ο κ.Τσίπρας επισκέφτηκε το περίπτερο όπου φιλοξενείται το επετειακό αφιέρωμα για τα 100
χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή με τίτλο «1922-2022: Κύματα προσφυγιάς – Κράματα μνήμης».

Συναντήθηκε με εργαζόμενους του Μετρό, παρουσία του πρώην προέδρου της Αττικό Μετρό ΑΕ, Γιάννη
Μυλόπουλου και ακολούθως επισκέφτηκε το περίπτερο 7 όπου στεγάζονται εταιρείες και επιχειρήσεις
ανάπτυξης και επενδύσεων. Είδε από κοντά ένα ρομποτάκι του Ιδρύματος Τεχνολογίας και ‘Ερευνας, ενώ
πέρασε από τα σταντ της Ακαδημίας Αθηνών, του Thess intec όπου συνομίλησε με τον πρόεδρο και
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διευθύνοντα σύμβουλο Νίκο Ευθυμιάδη, του ΕΣΠΑ και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Σε επίτιμο μέλος του Γ.Σ. Ηρακλής ανακηρύχθηκε ο κ. Τσίπρας, κατά την επίσκεψη του στο περίπτερο
της ομάδας. Ο πρόεδρος του Γ.Σ. Ηρακλής, Φώτης Θέος, τον ευχαρίστησε για τη βοήθειά του όσον αφορά
τη σωτηρία του συλλόγου, ενώ του μίλησε για τα σχέδια των κυανόλευκων να δημιουργηθεί γήπεδο στους
Χορτατζήδες.

Στο περίπτερο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ οι υπεύθυνοι του χάρισαν τις νέες ασπρόμαυρες φανέλες της σεζόν για τον
ίδιο αλλά και για τα παιδιά του.

Ο κ. Τσίπρας κατά την περιοδεία επισκέφτηκε ακόμη τα περίπτερα της Ναυτεμπορικής, της Ελληνικής
Εταιρείας Ανακύκλωσης και των Ευέλικτων Οργανικών Φωτοβολταϊκών όπου είχε συνάντηση με τον
καθηγητή, Στέργιο Λογοθετίδη.

Περνώντας από το περίπτερο της μπύρας «Νύμφη» οι υπεύθυνοι θέλησαν να τον κεράσουν ένα ποτήρι,
με τον κ.Τσίπρα, όμως, να δηλώνει χαριτολογώντας πως «εάν ξεκινήσουμε από τώρα τις μπύρες δεν θα
κάνουμε δουλειά». Ωστόσο, υποσχέθηκε πώς θα την δοκιμάσει κάποια στιγμή στο μέλλον.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έκανε αρκετές στάσεις στους χώρους της
ΔΕΘ για να βγει φωτογραφίες με τους επισκέπτες που του ζητούσαν μία σέλφι, ενώ συνοδευόταν από
βουλευτές και στελέχη του κόμματος.

Πριν από την περιοδεία του στην 86η ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία μετέβη στο
εργοστάσιο της εταιρείας «Μαλαματίνα» στο Καλοχώρι και συναντήθηκε με τους απεργούς.

Ο κ. Τσίπρας εξέφρασε την αμέριστη υποστήριξή του στον αγώνα που κάνουν, υπογραμμίζοντας
ταυτόχρονα ότι ο αγώνας τους είναι αγώνας όλων των εργαζομένων στη χώρα.

Στη συνομιλία που είχε με τους απεργούς χαρακτήρισε «έκτρωμα» το νόμο Χατζηδάκη και
δεσμεύτηκε για την κατάργησή του διότι όπως είπε «αυτό αυτό θα είναι το μέλλον αν αφήσουμε αυτό
το έκτρωμα μα εφαρμοστεί στην πράξη».

«Η εταιρεία μπήκε σε σχέδιο εξυγίανσης όπου οι έλληνες φορολογούμενοι πλήρωσαν τις ασφαλιστικές
εισφορές και ένα μέρος του χρέους και τώρα σας λένε 15 απολύσεις και ατομικές συμβάσεις. Να πούμε
την αλήθεια, τηρώντας το νόμο Χατζηδάκη», είπε ο κ. Τσίπρας.

Τόνισε ότι οι απεργοί της «Μαλαματίνα» δίνουν μια μάχη στην πρώτη γραμμή και δεν έχουν απλά την
αμέριστη στήριξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και «κάθε δημοκρατικού πολίτη και κάθε
εργαζόμενου που βλέπει με αγωνία το μέλλον της αβεβαιότητας που έχετε εσείς και στο δικό του
μέλλον». Ο ίδιος σημείωσε ότι θέλει να ενθαρρύνει την προσπάθεια που κάνουν με τον αγώνα τους και
τόνισε ότι πρέπει να ξέρουν αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, ότι δεν θα είναι εύκολο να έχουν και την
πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο. «Χωρίς τους εργαζόμενους, καμία επιχείρηση δεν πάει μπροστά.
Αυτή η λογική της συρρίκνωσης των εργασιακών δικαιωμάτων και των μισθών και της αύξησης της
κερδοφορίας είναι μια λογική που θα οδηγήσει σε αδιέξοδο και τις επιχειρήσεις και την οικονομία».

Ο πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων στη «Μαλαματίνα», Γιάννης Φραγγίδης, είπε ότι οι απεργοί
ζητούν την τήρηση της νομιμότητας και όσων έχουν συμφωνηθεί με την εταιρεία. Όπως ανέφερε, οι
εργαζόμενοι έβαλαν πλάτη στο σχέδιο εξυγίανσης της εταιρείας με 20% περικοπή του μισθού τους, σε
μισθούς που φθάνουν τα 900 και τα 1200 ευρώ ύστερα από 30 χρόνια εργασίας.

«Εμείς τηρούμε την δικαστική απόφαση του σχεδίου και η διοίκηση τηρεί το νόμο Χατζηδάκη», επισήμανε
ο πρόεδρος του σωματείου.

Οι απεργοί χάρισαν στον κ.Τσίπρα ένα μπλουζάκι που γράφει: «Απεργοί ΜαλαΜΑΤίνα- Μια φωνή μια
γροθιά» κι εξήγησαν τον συμβολισμό με τα 3 μαύρα γράμματα (ΜΑΤ), με τον οποίο όπως είπαν ήθελαν να
καταδείξουν την διαμαρτυρία τους για την έντονη αστυνομική παρουσία με την οποία έρχονται
αντιμέτωποι τους τελευταίους δύο μήνες της απεργίας.
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Στα περίπτερα της ΔΕΘ ο Τσίπρας - Οι σταθμοί της περιοδείας του
Σε επίτιμο μέλος του Γ.Σ. Ηρακλής ανακηρύχθηκε ο Α. Τσίπρας, κατά την επίσκεψη του στο περίπτερο της
ομάδας

Σχετικά Άρθρα

Στην 86η ΔΕΘ ο Τσίπρας - Συναντήσεις και περιοδεία στα περίπτερα, στις
19:30 η ομιλία του
17/09/2022 - 11:33

Mε τη διοίκηση της ΔΕΘ - Helexpo συναντήθηκε ο Τσίπρας: Σημαντικό
κεφάλαιο για την πόλη της Θεσσαλονίκης η Έκθεση
17/09/2022 - 15:14

Περιοδεία στα περίπτερα της 86ης ΔΕΘ πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Α. Τσίπρας, ο οποίος
απόψε στις 19:30 θα μιλήσει στο Βελλίδειο.
Ο κ. Τσίπρας εξέφρασε τη στήριξή του στο δημόσιο χαρακτήρα της Ανώτατης Εκπαίδευσης κατά την
επίσκεψή του στα περίπτερα των πανεπιστημίων, συζήτησε με τις διοικήσεις τους και φοιτητές, ενώ
ενημερώθηκε για τις διακρίσεις και τις επιτυχίες τους, που τις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα
συνεργασίας ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές.
Πάνω από μία ώρα παρέμεινε στον χώρο όπου συμμετέχουν φορείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της
τεχνολογίας. Στην αρχή επισκέφτηκε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπου ενημερώθηκε για τα
προγράμματα του, ακολούθησε το περίπτερο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου τον
υποδέχτηκε ο πρύτανης, Νίκος Παπαϊωάννου και ο κ.Τσίπρας πληροφορήθηκε για την πλατφόρμα
προγραμματισμού για όλους, το DuckyCode και διαπίστωσε πως πρόκειται για μία πολύ «έξυπνη
πλατφόρμα», ενώ στη συνέχεια, τα περίπτερα των Πανεπιστημίων Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, το
Διεθνές Πανεπιστήμιο, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας όπου του χάρισαν μία γραβάτα, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Ο κ. Τσίπρας είδε αγωνιστικές μοτοσικλέτες που έφτιαξαν οι φοιτητές  με όριο ταχύτητας τα
180χλμ/ώρα, αγωνιστικά αυτοκίνητα τύπου φόρμουλα, ενώ στάθηκε στην ομάδα Αεροδιαστημικής του
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ΑΠΘ (ASAT), όπου και συνομίλησε με φοιτητές για τις διακρίσεις που έχει λάβει η συγκεκριμένη ομάδα σε
παλαιότερους διαγωνισμούς, αλλά και γι΄ αυτόν που θα συμμετέχουν τον Οκτώβριο στην Πορτογαλία.
Κατά την περιήγηση στα περίπτερα των πανεπιστημίων, υπήρξε διάλογος σε μικρή απόσταση από τον
πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, ανάμεσα στη βουλευτή, Κ. Νοτοπούλου και τον πρύτανη του ΑΠΘ, Ν.
Παπαϊωάννου, με αφορμή τα χθεσινά επεισόδια στο ΑΠΘ.
«Είναι ντροπή και κρίμα για το πανεπιστήμιο αυτό που συμβαίνει. Δεν έχει καμία δουλειά η αστυνομία στο
Πανεπιστήμιο» ανέφερε η κα Νοτοπούλου και ο κ. Παπαϊωάννου της απάντησε «εγώ εφαρμόζω το νόμο.
Είμαι θεσμικός και όλα τα υπόλοιπα θα τα δείτε εσείς που είστε πολιτικός, εγώ είμαι πρύτανης. Ό,τι
επιχειρησιακό θέμα έχετε απευθυνθείτε στην Ελληνική Αστυνομία, όχι σ’ εμένα».

Οι επόμενοι σταθμοί

Στη συνέχεια ο κ. Τσίπρας επισκέφτηκε το περίπτερο των επιμελητηρίων και αφού άκουσε τον πρόεδρο
της ΓΣΕΒΕΕ, Γ.Καββαθά και τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γ.Χατζηθεοδοσίου,
που μίλησαν για την ενεργειακή κρίση και το Ταμείο Ανάκαμψης, ρωτώντας τον τι θα ανακοινώσει είπε
«δεν θα σας πω τίποτα, να έχετε αγωνία για το βράδυ στην ομιλία μου».

Στο περίπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος

Στο περίπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος ο κ. Τσίπρας συνεχάρη το δυναμικό του για τις διαρκείς
προσπάθειες στην κατάσβεση των πυρκαγιών. 
Ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Αλέξιος Ράπανος, του απένειμε τιμητική
πλακέτα, και λίγο πριν αναχωρήσει ο κ. Τσίπρας έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών  «πάντα δίπλα στον
Πολίτη με αυταπάρνηση. Εύχομαι δύναμη και αντοχές σε όλους και όλες τους πυροσβέστες και τους
ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα στην κοινωνία». 
Ακόμη, ο κ.Τσίπρας επισκέφτηκε το περίπτερο όπου φιλοξενείται το επετειακό αφιέρωμα για τα 100
χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή με τίτλο «1922-2022: Κύματα προσφυγιάς - Κράματα μνήμης»,
συναντήθηκε με εργαζόμενους του Μετρό, παρουσία του πρώην προέδρου της Αττικό Μετρό ΑΕ, Γ.
Μυλόπουλου και ακολούθως επισκέφτηκε το περίπτερο 7 όπου στεγάζονται εταιρείες και επιχειρήσεις
ανάπτυξης και επενδύσεων, είδε από κοντά ένα ρομποτάκι του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας,
πέρασε από τα σταντ της Ακαδημίας Αθηνών, του Thess intec όπου συνομίλησε με τον πρόεδρο και
διευθύνοντα σύμβουλο Ν. Ευθυμιάδη, του ΕΣΠΑ και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Επίτιμο μέλος του Ηρακλή και οι φανέλες δώρο από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Σε επίτιμο μέλος του Γ.Σ. Ηρακλής  ανακηρύχθηκε ο Α. Τσίπρας, κατά την επίσκεψη του στο περίπτερο
της ομάδας.
Ο πρόεδρος του Γ.Σ. Ηρακλής, Φώτης Θέος, τον ευχαρίστησε για τη βοήθειά του όσον αφορά τη σωτηρία
του συλλόγου, ενώ του μίλησε για τα σχέδια των κυανόλευκων να δημιουργηθεί γήπεδο στους
Χορτατζήδες.
Στο περίπτερο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ οι υπεύθυνοι του χάρισαν τις νέες ασπρόμαυρες φανέλες της σεζόν
για τον ίδιο αλλά και για τα παιδιά του.

Η μπύρα

Περνώντας από το περίπτερο της μπύρας «Νύμφη» οι υπεύθυνοι θέλησαν να τον κεράσουν ένα ποτήρι, με
τον κ.Τσίπρα, όμως, να δηλώνει χαριτολογώντας πως «εάν ξεκινήσουμε από τώρα τις μπύρες δεν θα
κάνουμε δουλειά». 
Ωστόσο, υποσχέθηκε πώς θα την δοκιμάσει κάποια στιγμή στο μέλλον.
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Σύμφωνο συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής με το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής

Στη λειτουργική συνεργασία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων
προγραμμάτων δράσεων και συνεργειών, προκειμένου να ενισχυθούν κρίσιμοι τομείς, όπως η
νεανική επιχειρηματικότητα, οι τοπικές επιχειρήσεις, οι τεχνολογικές καινοτομίες, οι
δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού και η προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας,
προσβλέπει, μεταξύ άλλων, το σύμφωνο συνεργασίας του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης
Αττικής και του Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής, το οποίο υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης με τον Πρύτανη καθηγητή Παναγ. Καλδή.

Ειδικότερα, μέσα από τη λειτουργική συνεργασία των δύο φορέων θα προωθηθεί η ανάπτυξη δράσεων
στις εξής γενικές κατευθύνσεις:

1. Εκτίμηση μέτρων και πρωτοβουλιών για την προώθηση συνεργασιών και την οργάνωση συμμετοχικών
διαδικασιών με τοπικούς φορείς για το σχεδιασμό σχεδίων δράσεων προτεραιότητας και δυνατότητα
συνεργειών με άλλους φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.

2. Διερεύνηση της βιωσιμότητας της οικονομικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης στην περιοχή της
Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα στη Δυτική Αττική και Δυτική Αθήνα.

3. Εκτίμηση του τοπικού δυναμικού συμπεριλαμβανομένου του τεχνικά και οικονομικά εκμεταλλεύσιμου
δυναμικού στην περιοχή της Περιφέρειας Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαραίτητες
χωροταξικές και οικονομικές παραμέτρους.

4. Σχεδιασμός, επεξεργασία και υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων της Περιφέρειας Αττικής, στο
πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής της, για την προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, την
προσέλκυση επενδύσεων και την εξασφάλιση υψηλότερου επίπεδου ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης.

5. Ανάπτυξη δράσεων διερεύνησης και εξέλιξης «κρίσιμων» επιχειρηματικών κλάδων και επαγγελματικών
δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής στη βάση παρακολούθησης μελλοντικών τεχνολογικών,
οικονομικών και θεσμικών αλλαγών καθώς και εκτίμηση των μεσοπρόθεσμων στόχων για τη συμβολή της
Περιφέρειας Αττικής στους εθνικούς στόχους που έχουν τεθεί με ορίζοντα το 2030, με έμφαση στη
στοχευμένη διασύνδεση της πανεπιστημιακής έρευνας και της αγοράς εργασίας.

6. Σχεδιασμός μηχανισμού αποτύπωσης και παρακολούθησης των μεταβολών του επιχειρηματικού και
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οικονομικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής με στόχο την ανάπτυξη κατάλληλων δράσεων
υποστήριξης και ενδυνάμωσης των τοπικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά, μεταξύ άλλων τη νεοφυή
επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη περιοχών της περιφέρειας και ειδικότερα της Δυτικής Αττικής και
Δυτικής Αθήνας και την επιχειρηματική δραστηριότητα, τον κλάδο των υπηρεσιών εφοδιαστικής
αλυσίδας (logistics), του τουρισμού, των επιστημών των τροφίμων, της δημόσιας υγείας, του πολιτισμού,
της ενέργειας.

7. Ανάπτυξη δράσεων ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού σε επίπεδο επαγγελματικών και ψηφιακών
δεξιοτήτων με σκοπό την ενίσχυση της ψηφιακής ετοιμότητας και της αναβάθμισης του ψηφιακού
επιπέδου στο πλαίσιο της νέας «ψηφιακής εποχής».

8. Ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και των συνεργατικών σχηματισμών
(clusters), μέσω και της δημιουργίας κέντρου αριστείας στον τομέα της επιστήμης των δεδομένων
(datascience) και της τεχνητής νοημοσύνη

9. Αξιοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών άλλων περιφερειών και πανεπιστημίων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

10. Συνδιοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων εκμάθησης δια βίου μάθησης, προγραμμάτων e-learning,
επιστημονικών συναντήσεων, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, και συμμετοχών σε διεθνή fora και
διεθνείς θεματικές εκθέσεις.

11. Συνεργασία-δικτύωση μεταξύ των ερευνητικών εργαστηρίων, ομάδων, υπηρεσιών των Μερών, και
από κοινού αξιοποίηση υπαρχόντων υποδομών και τεχνογνωσίας.

12. Συνεργασία για θέματα σχεδιασμού και ανασχεδιασμού του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ΕΣΠΑ 2021-2027,
όσον αφορά σε δράσεις επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, συνεργασιών επιχειρήσεων και εξωστρέφειας,
από κοινού συμμετοχής στη διερεύνηση/ωρίμανση προτάσεων έργων, τα οποία δύνανται να
χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκές και διεθνείς δραστηριότητες, ερευνητικά ή άλλα Προγράμματα όπως
π.χ. ErasmusPlusKA2, HORIZON, MED, ΙΝΤΕRREGEurope, που αποτελούν έναν δυνητικά αναπτυξιακό
μηχανισμό και επιστημονικά πεδία κοινού επιστημονικού ενδιαφέροντος.
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Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
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Σύμφωνο συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής με το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής

Για την ανάπτυξη δράσεων τόνωσης της οικονομίας και ενίσχυσης της νεανικής
επιχειρηματικότητας 

Γ. Πατούλης: «Σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα και με εφόδια την έρευνα και την
εκπαίδευση, ενθαρρύνουμε την νεανική επιχειρηματικότητα και συμβάλλουμε στη διεύρυνση
θέσεων εργασίας»

Στη λειτουργική συνεργασία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων
δράσεων και συνεργειών, προκειμένου να ενισχυθούν κρίσιμοι τομείς, όπως η νεανική
επιχειρηματικότητα, οι τοπικές επιχειρήσεις, οι τεχνολογικές καινοτομίες, οι δεξιότητες του
ανθρώπινου δυναμικού και η προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, προσβλέπει, μεταξύ
άλλων, το σύμφωνο συνεργασίας του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής  και του
Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής, το οποίο υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης με τον
Πρύτανη καθηγητή Παναγ. Καλδή.

Ειδικότερα, μέσα από τη λειτουργική συνεργασία των δύο φορέων θα προωθηθεί η ανάπτυξη δράσεων
στις εξής γενικές κατευθύνσεις:

1. Εκτίμηση μέτρων και πρωτοβουλιών για την προώθηση συνεργασιών και την οργάνωση
συμμετοχικών διαδικασιών με τοπικούς φορείς για το σχεδιασμό σχεδίων δράσεων
προτεραιότητας και δυνατότητα συνεργειών με άλλους φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού
τομέα. 

2. Διερεύνηση της βιωσιμότητας της οικονομικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης  στην
περιοχή της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα στη Δυτική Αττική και Δυτική Αθήνα .

3. Εκτίμηση του τοπικού δυναμικού συμπεριλαμβανομένου του τεχνικά και οικονομικά
εκμεταλλεύσιμου δυναμικού στην περιοχή της Περιφέρειας Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη όλες
τις απαραίτητες χωροταξικές και οικονομικές παραμέτρους. 

 

Σχεδιασμός, επεξεργασία και υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων της Περιφέρειας Αττικής, στο
πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής της, για την προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων
εργασίας, την προσέλκυση επενδύσεων και την εξασφάλιση υψηλότερου επίπεδου
ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης. 

 

1. Ανάπτυξη δράσεων διερεύνησης και εξέλιξης «κρίσιμων» επιχειρηματικών κλάδων και
επαγγελματικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής στη βάση παρακολούθησης
μελλοντικών τεχνολογικών, οικονομικών και θεσμικών αλλαγών καθώς και εκτίμηση των
μεσοπρόθεσμων στόχων για τη συμβολή της Περιφέρειας Αττικής στους εθνικούς στόχους που
έχουν τεθεί με ορίζοντα το 2030, με έμφαση στη στοχευμένη διασύνδεση της πανεπιστημιακής
έρευνας και της  αγοράς εργασίας.  

2. Σχεδιασμός μηχανισμού αποτύπωσης και παρακολούθησης των μεταβολών του επιχειρηματικού και
οικονομικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής με στόχο την ανάπτυξη κατάλληλων δράσεων
υποστήριξης και ενδυνάμωσης των τοπικών επιχειρήσεων  σε ό,τι αφορά, μεταξύ άλλων  τη
νεοφυή επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη περιοχών της περιφέρειας και ειδικότερα της Δυτικής
Αττικής και Δυτικής Αθήνας και την επιχειρηματική δραστηριότητα, τον κλάδο των υπηρεσιών
εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), του τουρισμού, των επιστημών των τροφίμων, της δημόσιας
υγείας, του πολιτισμού, της  ενέργειας. 

3. Ανάπτυξη δράσεων ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού σε επίπεδο επαγγελματικών και
ψηφιακών δεξιοτήτων με σκοπό την ενίσχυση της ψηφιακής ετοιμότητας και της αναβάθμισης του
ψηφιακού επιπέδου στο πλαίσιο της νέας «ψηφιακής εποχής».

4. Ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης , της καινοτομίας και των συνεργατικών σχηματισμών
(clusters), μέσω και της δημιουργίας κέντρου αριστείας στον τομέα της επιστήμης των δεδομένων
(datascience) και της τεχνητής νοημοσύνη

5. Αξιοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών άλλων περιφερειών και πανεπιστημίων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Συνδιοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων εκμάθησης δια βίου μάθησης, προγραμμάτων e-learning,
επιστημονικών συναντήσεων, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, και συμμετοχών σε διεθνή fora και
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διεθνείς θεματικές εκθέσεις. 
7. Συνεργασία-δικτύωση μεταξύ των ερευνητικών εργαστηρίων, ομάδων, υπηρεσιών των Μερών, και

από κοινού αξιοποίηση υπαρχόντων υποδομών και τεχνογνωσίας. 
8. Συνεργασία για θέματα σχεδιασμού και ανασχεδιασμού του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ΕΣΠΑ

2021-2027, όσον αφορά σε δράσεις επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, συνεργασιών επιχειρήσεων
και εξωστρέφειας, από κοινού συμμετοχής στη διερεύνηση/ωρίμανση προτάσεων έργων, τα οποία
δύνανται να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκές και διεθνείς δραστηριότητες, ερευνητικά ή άλλα
Προγράμματα όπως π.χ. ErasmusPlusKA2, HORIZON, MED, ΙΝΤΕRREGEurope, που αποτελούν έναν
δυνητικά αναπτυξιακό μηχανισμό και επιστημονικά πεδία κοινού επιστημονικού ενδιαφέροντος.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη, με αντίστοιχη πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, και σύμφωνα
με προγραμματική σύμβαση με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Περιφερειακό Ταμείο
Ανάπτυξης Αττικής, δρομολογήθηκε η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του δημόσιου Λυσσιατρείου και
Απολυμαντηρίου με την ίδρυση «Κέντρου Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας, Αγροδιατροφής και
Αντιμετώπισης Αγροδιατροφικών Κρίσεων», αλλά και την λειτουργία του ως Πολυχώρος Πολιτισμού.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης  επισημαίνει σχετικά:

«Αξιοποιώντας τις δυνάμεις και τις δυνατότητες της επιστημονικής κοινότητας, δημιουργούμε τις
προϋποθέσεις, οι οποίες αφενός θα διασυνδέσουν την πανεπιστημιακή έρευνα με την αγορά εργασίας,
αφετέρου θα ενθαρρύνουν τους νέους ανθρώπους που θέλουν να μετέχουν στον επιχειρηματικό στίβο.
Δίνοντας έμφαση στην καινοτομία, την έρευνα και την εκπαίδευση, προχωρούμε στην στενή, λειτουργική
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, προκειμένου, να ενδυναμώσουμε το ανθρώπινο δυναμικό
σε επίπεδο επαγγελματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων και να ενισχύσουμε την τεχνολογική ανάπτυξη και
καινοτομία, με στόχο την βιωσιμότητα της οικονομικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης στην Περιφέρειά
μας και ειδικότερα στη Δυτική Αττική και Δυτική Αθήνα». 
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Συνεργασία Περιφέρειας και Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τη νεανική
επιχειρηματικότητα

Σύμφωνο συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για την ανάπτυξη
δράσεων τόνωσης της οικονομίας και ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας

Γ. Πατούλης: «Σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα και με εφόδια την έρευνα και την
εκπαίδευση, ενθαρρύνουμε την νεανική επιχειρηματικότητα και συμβάλλουμε στη διεύρυνση
θέσεων εργασίας»

Στη λειτουργική συνεργασία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων
δράσεων και συνεργειών, προκειμένου να ενισχυθούν κρίσιμοι τομείς, όπως η νεανική
επιχειρηματικότητα, οι τοπικές επιχειρήσεις, οι τεχνολογικές καινοτομίες, οι δεξιότητες του ανθρώπινου
δυναμικού και η προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, προσβλέπει, μεταξύ άλλων, το σύμφωνο
συνεργασίας του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής και του Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής, το
οποίο υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης με τον Πρύτανη καθηγητή Παναγ. Καλδή.
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Ειδικότερα, μέσα από τη λειτουργική συνεργασία των δύο φορέων θα προωθηθεί η ανάπτυξη δράσεων
στις εξής γενικές κατευθύνσεις:

1. Εκτίμηση μέτρων και πρωτοβουλιών για την προώθηση συνεργασιών και την οργάνωση συμμετοχικών
διαδικασιών με τοπικούς φορείς για το σχεδιασμό σχεδίων δράσεων προτεραιότητας και δυνατότητα
συνεργειών με άλλους φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.

2. Διερεύνηση της βιωσιμότητας της οικονομικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης στην περιοχή της
Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα στη Δυτική Αττική και Δυτική Αθήνα.
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3. Εκτίμηση του τοπικού δυναμικού συμπεριλαμβανομένου του τεχνικά και οικονομικά εκμεταλλεύσιμου
δυναμικού στην περιοχή της Περιφέρειας Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαραίτητες
χωροταξικές και οικονομικές παραμέτρους.

4. Σχεδιασμός, επεξεργασία και υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων της Περιφέρειας Αττικής, στο
πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής της, για την προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, την
προσέλκυση επενδύσεων και την εξασφάλιση υψηλότερου επίπεδου ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης.

5. Ανάπτυξη δράσεων διερεύνησης και εξέλιξης «κρίσιμων» επιχειρηματικών κλάδων και επαγγελματικών
δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής στη βάση παρακολούθησης μελλοντικών τεχνολογικών,
οικονομικών και θεσμικών αλλαγών καθώς και εκτίμηση των μεσοπρόθεσμων στόχων για τη συμβολή της
Περιφέρειας Αττικής στους εθνικούς στόχους που έχουν τεθεί με ορίζοντα το 2030, με έμφαση στη
στοχευμένη διασύνδεση της πανεπιστημιακής έρευνας και της αγοράς εργασίας.

6. Σχεδιασμός μηχανισμού αποτύπωσης και παρακολούθησης των μεταβολών του επιχειρηματικού και
οικονομικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής με στόχο την ανάπτυξη κατάλληλων δράσεων
υποστήριξης και ενδυνάμωσης των τοπικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά, μεταξύ άλλων τη νεοφυή
επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη περιοχών της περιφέρειας και ειδικότερα της Δυτικής Αττικής και
Δυτικής Αθήνας και την επιχειρηματική δραστηριότητα, τον κλάδο των υπηρεσιών εφοδιαστικής
αλυσίδας (logistics), του τουρισμού, των επιστημών των τροφίμων, της δημόσιας υγείας, του πολιτισμού,
της ενέργειας.

7. Ανάπτυξη δράσεων ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού σε επίπεδο επαγγελματικών και ψηφιακών
δεξιοτήτων με σκοπό την ενίσχυση της ψηφιακής ετοιμότητας και της αναβάθμισης του ψηφιακού
επιπέδου στο πλαίσιο της νέας «ψηφιακής εποχής».

8. Ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και των συνεργατικών σχηματισμών
(clusters), μέσω και της δημιουργίας κέντρου αριστείας στον τομέα της επιστήμης των δεδομένων
(datascience) και της τεχνητής νοημοσύνη

9. Αξιοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών άλλων περιφερειών και πανεπιστημίων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

10. Συνδιοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων εκμάθησης δια βίου μάθησης, προγραμμάτων e-learning,
επιστημονικών συναντήσεων, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, και συμμετοχών σε διεθνή fora και
διεθνείς θεματικές εκθέσεις.

11. Συνεργασία-δικτύωση μεταξύ των ερευνητικών εργαστηρίων, ομάδων, υπηρεσιών των Μερών, και
από κοινού αξιοποίηση υπαρχόντων υποδομών και τεχνογνωσίας.

12. Συνεργασία για θέματα σχεδιασμού και ανασχεδιασμού του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ΕΣΠΑ 2021-2027,
όσον αφορά σε δράσεις επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, συνεργασιών επιχειρήσεων και εξωστρέφειας,
από κοινού συμμετοχής στη διερεύνηση/ωρίμανση προτάσεων έργων, τα οποία δύνανται να
χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκές και διεθνείς δραστηριότητες, ερευνητικά ή άλλα Προγράμματα όπως
π.χ. ErasmusPlusKA2, HORIZON, MED, ΙΝΤΕRREGEurope, που αποτελούν έναν δυνητικά αναπτυξιακό
μηχανισμό και επιστημονικά πεδία κοινού επιστημονικού ενδιαφέροντος.
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Υπενθυμίζεται ότι ήδη, με αντίστοιχη πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, και σύμφωνα
με προγραμματική σύμβαση με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Περιφερειακό Ταμείο
Ανάπτυξης Αττικής, δρομολογήθηκε η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του δημόσιου Λυσσιατρείου και
Απολυμαντηρίου με την ίδρυση «Κέντρου Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας, Αγροδιατροφής και
Αντιμετώπισης Αγροδιατροφικών Κρίσεων», αλλά και την λειτουργία του ως Πολυχώρος
Πολιτισμού.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισημαίνει σχετικά:
«Αξιοποιώντας τις δυνάμεις και τις δυνατότητες της επιστημονικής κοινότητας, δημιουργούμε τις
προϋποθέσεις, οι οποίες αφενός θα διασυνδέσουν την πανεπιστημιακή έρευνα με την αγορά εργασίας,
αφετέρου θα ενθαρρύνουν τους νέους ανθρώπους που θέλουν να μετέχουν στον επιχειρηματικό στίβο.
Δίνοντας έμφαση στην καινοτομία, την έρευνα και την εκπαίδευση, προχωρούμε στην στενή, λειτουργική
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, προκειμένου, να ενδυναμώσουμε το ανθρώπινο δυναμικό
σε επίπεδο επαγγελματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων και να ενισχύσουμε την τεχνολογική
ανάπτυξη και καινοτομία, με στόχο την βιωσιμότητα της οικονομικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης
στην Περιφέρειά μας και ειδικότερα στη Δυτική Αττική και Δυτική Αθήνα».
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Τα περίπτερα της ΔΕΘ επισκέφθηκε ο Αλ. Τσίπρας
Τη στήριξή του στο δημόσιο χαρακτήρα της Ανώτατης Εκπαίδευσης εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ -
Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέφτηκε τα περίπτερα των πανεπιστημίων στην
86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), συζήτησε με τις διοικήσεις τους και φοιτητές, και ενημερώθηκε
για τις διακρίσεις και τις επιτυχίες τους, που τις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα συνεργασίας
ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές.

Ο κ. Τσίπρας παρέμεινε στον χώρο όπου συμμετέχουν φορείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της
τεχνολογίας για περισσότερη επί μία ώρα. Αρχικά επισκέφτηκε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπου
ενημερώθηκε για τα προγράμματα του. Ακολούθησε το περίπτερο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, όπου τον υποδέχτηκε ο πρύτανης, Νίκος Παπαϊωάννου και ο κ.Τσίπρας πληροφορήθηκε για
την πλατφόρμα προγραμματισμού για όλους, το DuckyCode και διαπίστωσε πως πρόκειται για μία πολύ
«έξυπνη πλατφόρμα».

Ο κ. Τσίπρας πέρασε επίσης από τα περίπτερα των Πανεπιστημίων Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, το
Διεθνές Πανεπιστήμιο, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας όπου του χάρισαν μία γραβάτα, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Είδε αγωνιστικές μοτοσικλέτες που έφτιαξαν οι φοιτητές με όριο ταχύτητας τα 180χλμ/ώρα, αγωνιστικά
αυτοκίνητα τύπου φόρμουλα, ενώ στάθηκε γι' αρκετή ώρα στην ομάδα Αεροδιαστημικής του ΑΠΘ (ASAT).
Εκεί, συνομίλησε με φοιτητές για τις διακρίσεις που έχει λάβει η συγκεκριμένη ομάδα σε παλαιότερους
διαγωνισμούς, αλλά και γι αυτόν που θα συμμετέχουν τον Οκτώβριο στην Πορτογαλία, ενώ ο κ. Τσίπρας
έκανε ερωτήσεις στους φοιτητές για τον τρόπο σχεδιασμού των πυραύλων και των αεροπλάνων.

Στη διάρκεια της περιήγησης του κ. Τσίπρα σε περίπτερα των πανεπιστημίων, υπήρξε έντονος διάλογος,
σε μικρή απόσταση από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, ανάμεσα στη βουλευτή, Κατερίνα Νοτοπούλου και
τον πρύτανη του ΑΠΘ, Νίκο Παπαϊωάννου, με αφορμή τα χθεσινά επεισόδια στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο. «Είναι ντροπή και κρίμα για το πανεπιστήμιο αυτό που συμβαίνει. Δεν έχει καμία δουλειά η
αστυνομία στο Πανεπιστήμιο» είπε η κ. Νοτοπούλου και ο κ. Παπαϊωάννου της απάντησε: «Εγώ εφαρμόζω
το νόμο. Είμαι θεσμικός και όλα τα υπόλοιπα θα τα δείτε εσείς που είστε πολιτικός, εγώ είμαι πρύτανης.
Ό,τι επιχειρησιακό θέμα έχετε απευθυνθείτε στην Ελληνική Αστυνομία, όχι σ' εμένα».

Λίγο πριν αναχωρήσει από το συγκεκριμένο περίπτερο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφτηκε και το σταντ
του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων - Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ).

«Δεν θα σας πω τίποτα, να έχετε αγωνία για το βράδυ»
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«Δεν θα σας πω τίποτα, να έχετε αγωνία για το βράδυ στην ομιλία μου» είπε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την
επίσκεψή του στο περίπτερο των επιμελητηρίων, αφού άκουσε προσεκτικά τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ,
Γιώργο Καββαθά και τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.

Αμφότεροι του έθεσαν το θέμα της ενεργειακής κρίσης και αναφέρθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ τον
ρώτησαν τι μέτρα προτίθεται να ανακοινώσει κατά την ομιλία του από το βήμα της ΔΕΘ για τη στήριξη
των επαγγελματιών και πιο συγκεκριμένα των μικρομεσαίων.

Συγχαρητήρια του Αλ. Τσίπρα στους πυροσβέστες

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ επισκέφθηκε το περίπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος και συνεχάρη το
δυναμικό του για τις διαρκείς προσπάθειες στην κατάσβεση των πυρκαγιών.

Ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Αλέξιος Ράπανος, του απένειμε τιμητική
πλακέτα, και λίγο πριν αναχωρήσει ο κ. Τσίπρας έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών το εξής μήνυμα: «Πάντα
δίπλα στον πολίτη με αυταπάρνηση. Εύχομαι δύναμη και αντοχές σε όλους και όλες τους πυροσβέστες και
τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα στην κοινωνία».

Επίσης, ο κ. Τσίπρας επισκέφτηκε το περίπτερο όπου φιλοξενείται το επετειακό αφιέρωμα για τα 100
χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή με τίτλο «1922-2022: Κύματα προσφυγιάς - Κράματα μνήμης».

Συναντήθηκε με εργαζόμενους του Μετρό, παρουσία του πρώην προέδρου της Αττικό Μετρό ΑΕ, Γιάννη
Μυλόπουλου και ακολούθως επισκέφτηκε το περίπτερο 7 όπου στεγάζονται εταιρείες και επιχειρήσεις
ανάπτυξης και επενδύσεων. Είδε από κοντά ένα ρομποτάκι του Ιδρύματος Τεχνολογίας και 'Ερευνας, ενώ
πέρασε από τα σταντ της Ακαδημίας Αθηνών, του Thess intec όπου συνομίλησε με τον πρόεδρο και
διευθύνοντα σύμβουλο Νίκο Ευθυμιάδη, του ΕΣΠΑ και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Επίτιμο μέλος του Ηρακλή και οι φανέλες δώρο από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Σε επίτιμο μέλος του Γ.Σ. Ηρακλής ανακηρύχθηκε ο κ. Τσίπρας, κατά την επίσκεψη του στο περίπτερο της
ομάδας. Ο πρόεδρος του Γ.Σ. Ηρακλής, Φώτης Θέος, τον ευχαρίστησε για τη βοήθειά του όσον αφορά τη
σωτηρία του συλλόγου, ενώ του μίλησε για τα σχέδια των κυανόλευκων να δημιουργηθεί γήπεδο στους
Χορτατζήδες.

Στο περίπτερο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ οι υπεύθυνοι του χάρισαν τις νέες ασπρόμαυρες φανέλες της σεζόν για τον
ίδιο αλλά και για τα παιδιά του.

Ο κ. Τσίπρας κατά την περιοδεία επισκέφτηκε ακόμη τα περίπτερα της Ναυτεμπορικής, της Ελληνικής
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Εταιρείας Ανακύκλωσης και των Ευέλικτων Οργανικών Φωτοβολταϊκών όπου είχε συνάντηση με τον
καθηγητή, Στέργιο Λογοθετίδη.

Περνώντας από το περίπτερο της μπύρας «Νύμφη» οι υπεύθυνοι θέλησαν να τον κεράσουν ένα ποτήρι, με
τον κ.Τσίπρα, όμως, να δηλώνει χαριτολογώντας πως «εάν ξεκινήσουμε από τώρα τις μπύρες δεν θα
κάνουμε δουλειά». Ωστόσο, υποσχέθηκε πώς θα την δοκιμάσει κάποια στιγμή στο μέλλον.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ έκανε αρκετές στάσεις στους χώρους της
ΔΕΘ για να βγει φωτογραφίες με τους επισκέπτες που του ζητούσαν μία σέλφι, ενώ συνοδευόταν από
βουλευτές και στελέχη του κόμματος.

Συνάντηση με τους απεργούς της «Μαλαματίνα»

Πριν από την περιοδεία του στην 86η ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προδευτική Συμμαχία μετέβη στο
εργοστάσιο της εταιρίας «Μαλαματίνα» στο Καλοχώρι και συναντήθηκε με τους απεργούς.

Ο κ. Τσίπρας εξέφρασε την αμέριστη υποστήριξή του στον αγώνα που κάνουν, υπογραμμίζοντας
ταυτόχρονα ότι ο αγώνας τους είναι αγώνας όλων των εργαζομένων στη χώρα.

Στη συνομιλία που είχε με τους απεργούς χαρακτήρισε «έκτρωμα» το νόμο Χατζηδάκη και δεσμεύτηκε για
την κατάργησή του διότι όπως είπε «αυτό αυτό θα είναι το μέλλον αν αφήσουμε αυτό το έκτρωμα μα
εφαρμοστεί στην πράξη».

«Η εταιρεία μπήκε σε σχέδιο εξυγίανσης όπου οι έλληνες φορολογούμενοι πλήρωσαν τις ασφαλιστικές
εισφορές και ένα μέρος του χρέους και τώρα σας λένε 15 απολύσεις και ατομικές συμβάσεις. Να πούμε
την αλήθεια, τηρώντας το νόμο Χατζηδάκη», είπε ο κ. Τσίπρας.

Τόνισε ότι οι απεργοί της «Μαλαματίνα» δίνουν μια μάχη στην πρώτη γραμμή και δεν έχουν απλά την
αμέριστη στήριξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και «κάθε δημοκρατικού πολίτη και κάθε
εργαζόμενου που βλέπει με αγωνία το μέλλον της αβεβαιότητας που έχετε εσείς και στο δικό του
μέλλον». Ο ίδιος σημείωσε ότι θέλει να ενθαρρύνει την προσπάθεια που κάνουν με τον αγώνα τους και
τόνισε ότι πρέπει να ξέρουν αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, ότι δεν θα είναι εύκολο να έχουν και την
πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο. «Χωρίς τους εργαζόμενους, καμία επιχείρηση δεν πάει μπροστά.
Αυτή η λογική της συρρίκνωσης των εργασιακών δικαιωμάτων και των μισθών και της αύξησης της
κερδοφορίας είναι μια λογική που θα οδηγήσει σε αδιέξοδο και τις επιχειρήσεις και την οικονομία».

Ο πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων στη «Μαλαματίνα», Γιάννης Φραγγίδης, είπε ότι οι απεργοί
ζητούν την τήρηση της νομιμότητας και όσων έχουν συμφωνηθεί με την εταιρεία. Όπως ανέφερε, οι
εργαζόμενοι έβαλαν πλάτη στο σχέδιο εξυγίανσης της εταιρείας με 20% περικοπή του μισθού τους, σε
μισθούς που φθάνουν τα 900 και τα 1200 ευρώ ύστερα από 30 χρόνια εργασίας.

«Εμείς τηρούμε την δικαστική απόφαση του σχεδίου και η διοίκηση τηρεί το νόμο Χατζηδάκη», επισήμανε
ο πρόεδρος του σωματείου.

Οι απεργοί χάρισαν στον κ.Τσίπρα ένα μπλουζάκι που γράφει: «Απεργοί ΜαλαΜΑΤίνα- Μια φωνή μια
γροθιά» κι εξήγησαν τον συμβολισμό με τα 3 μαύρα γράμματα (ΜΑΤ), με τον οποίο όπως είπαν ήθελαν να
καταδείξουν την διαμαρτυρία τους για την έντονη αστυνομική παρουσία με την οποία έρχονται
αντιμέτωποι τους τελευταίους δύο μήνες της απεργίας.
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Τη στήριξή του στο δημόσιο χαρακτήρα των Πανεπιστημίων εξέφρασε ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλ.Τσίπρας-Περιοδεία σε περίπτερα της 86ης ΔΕΘ

    Τη στήριξή του στο δημόσιο χαρακτήρα της Ανώτατης Εκπαίδευσης εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ –
Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέφτηκε τα περίπτερα των πανεπιστημίων στην
86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), συζήτησε με τις διοικήσεις τους και φοιτητές, και ενημερώθηκε
για τις διακρίσεις και τις επιτυχίες τους, που τις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα συνεργασίας
ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές.
    Ο κ. Τσίπρας παρέμεινε στον χώρο όπου συμμετέχουν φορείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της
τεχνολογίας για περισσότερη επί μία ώρα. Αρχικά επισκέφτηκε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπου
ενημερώθηκε για τα προγράμματα του. Ακολούθησε το περίπτερο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, όπου τον υποδέχτηκε ο πρύτανης, Νίκος Παπαϊωάννου και ο κ.Τσίπρας πληροφορήθηκε για
την πλατφόρμα προγραμματισμού για όλους, το DuckyCode και διαπίστωσε πως πρόκειται για μία πολύ
«έξυπνη πλατφόρμα».
    Ο κ. Τσίπρας πέρασε επίσης από τα περίπτερα των Πανεπιστημίων Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου,
το Διεθνές Πανεπιστήμιο, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας όπου του χάρισαν μία γραβάτα, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
    Είδε αγωνιστικές μοτοσικλέτες που έφτιαξαν οι φοιτητές με όριο ταχύτητας τα 180χλμ/ώρα,
αγωνιστικά αυτοκίνητα τύπου φόρμουλα, ενώ στάθηκε γι’ αρκετή ώρα στην ομάδα Αεροδιαστημικής του
ΑΠΘ (ASAT). Εκεί, συνομίλησε με φοιτητές για τις διακρίσεις που έχει λάβει η συγκεκριμένη ομάδα σε
παλαιότερους διαγωνισμούς, αλλά και γι αυτόν που θα συμμετέχουν τον Οκτώβριο στην Πορτογαλία, ενώ
ο κ.Τσίπρας έκανε ερωτήσεις στους φοιτητές για τον τρόπο σχεδιασμού των πυραύλων και των
αεροπλάνων.
    Στη διάρκεια της περιήγησης του κ. Τσίπρα σε περίπτερα των πανεπιστημίων, υπήρξε έντονος
διάλογος, σε μικρή απόσταση από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ανάμεσα στη βουλευτή, Κατερίνα
Νοτοπούλου και τον πρύτανη του ΑΠΘ, Νίκο Παπαϊωάννου, με αφορμή τα χθεσινά επεισόδια στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. «Είναι ντροπή και κρίμα για το πανεπιστήμιο αυτό που συμβαίνει. Δεν έχει
καμία δουλειά η αστυνομία στο Πανεπιστήμιο» είπε η κ. Νοτοπούλου και ο κ. Παπαϊωάννου της απάντησε:
«Εγώ εφαρμόζω το νόμο. Είμαι θεσμικός και όλα τα υπόλοιπα θα τα δείτε εσείς που είστε πολιτικός, εγώ
είμαι πρύτανης. Ό,τι επιχειρησιακό θέμα έχετε απευθυνθείτε στην Ελληνική Αστυνομία, όχι σ’ εμένα».
    Λίγο πριν αναχωρήσει από το συγκεκριμένο περίπτερο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφτηκε και το
σταντ του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων – Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ).

        «Δεν θα σας πω τίποτα, να έχετε αγωνία για το βράδυ»

  «Δεν θα σας πω τίποτα, να έχετε αγωνία για το βράδυ στην ομιλία μου» είπε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την
επίσκεψή του στο περίπτερο των επιμελητηρίων, αφού άκουσε προσεκτικά τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ,
Γιώργο Καββαθά και τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.
    Αμφότεροι του έθεσαν το θέμα της ενεργειακής κρίσης και αναφέρθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ
τον ρώτησαν τι μέτρα προτίθεται να ανακοινώσει κατά την ομιλία του από το βήμα της ΔΕΘ για τη
στήριξη των επαγγελματιών και πιο συγκεκριμένα των μικρομεσαίων. 

        Συγχαρητήρια του Αλ. Τσίπρα στους πυροσβέστες

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ επισκέφτηκε το περίπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος και συνεχάρη το
δυναμικό του για τις διαρκείς προσπάθειες στην κατάσβεση των πυρκαγιών. 
    Ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Αλέξιος Ράπανος, του απένειμε τιμητική
πλακέτα, και λίγο πριν αναχωρήσει ο κ. Τσίπρας έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών το εξής μήνυμα: «Πάντα
δίπλα στον Πολίτη με αυταπάρνηση. Εύχομαι δύναμη και αντοχές σε όλους και όλες τους πυροσβέστες και
τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα στην κοινωνία». 
    Επίσης, ο κ.Τσίπρας επισκέφτηκε το περίπτερο όπου φιλοξενείται το επετειακό αφιέρωμα για τα 100
χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή με τίτλο «1922-2022: Κύματα προσφυγιάς – Κράματα μνήμης».
    Συναντήθηκε με εργαζόμενους του Μετρό, παρουσία του πρώην προέδρου της Αττικό Μετρό ΑΕ, Γιάννη
Μυλόπουλου και ακολούθως επισκέφτηκε το περίπτερο 7 όπου στεγάζονται εταιρείες και επιχειρήσεις
ανάπτυξης και επενδύσεων. Είδε από κοντά ένα ρομποτάκι του Ιδρύματος Τεχνολογίας και ‘Ερευνας, ενώ
πέρασε από τα σταντ της Ακαδημίας Αθηνών, του Thess intec όπου συνομίλησε με τον πρόεδρο και
διευθύνοντα σύμβουλο Νίκο Ευθυμιάδη, του ΕΣΠΑ και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

        Επίτιμο μέλος του Ηρακλή και οι φανέλες δώρο από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Σε επίτιμο μέλος του Γ.Σ. Ηρακλής ανακηρύχθηκε ο κ. Τσίπρας, κατά την επίσκεψη του στο περίπτερο της

https://analitis.gr/th-sthriksh-toy-sto-dhmosio-xarakthra-twn-panepisthmiwn-eksefrase-o-proedros-toy-syrizaps-altsiprasperiodeia-se-periptera-ths-86hs-deth/


https://analitis.gr/

 Publication date: 17/09/2022 15:47

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

ομάδας. Ο πρόεδρος του Γ.Σ. Ηρακλής, Φώτης Θέος, τον ευχαρίστησε για τη βοήθειά του όσον αφορά τη
σωτηρία του συλλόγου, ενώ του μίλησε για τα σχέδια των κυανόλευκων να δημιουργηθεί γήπεδο στους
Χορτατζήδες.
    Στο περίπτερο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ οι υπεύθυνοι του χάρισαν τις νέες ασπρόμαυρες φανέλες της σεζόν για
τον ίδιο αλλά και για τα παιδιά του. 
    Ο κ. Τσίπρας κατά την περιοδεία επισκέφτηκε ακόμη τα περίπτερα της Ναυτεμπορικής, της Ελληνικής
Εταιρείας Ανακύκλωσης και των Ευέλικτων Οργανικών Φωτοβολταϊκών όπου είχε συνάντηση με τον
καθηγητή, Στέργιο Λογοθετίδη.
    Περνώντας από το περίπτερο της μπύρας «Νύμφη» οι υπεύθυνοι θέλησαν να τον κεράσουν ένα ποτήρι,
με τον κ.Τσίπρα, όμως, να δηλώνει χαριτολογώντας πως «εάν ξεκινήσουμε από τώρα τις μπύρες δεν θα
κάνουμε δουλειά». Ωστόσο, υποσχέθηκε πώς θα την δοκιμάσει κάποια στιγμή στο μέλλον. 
    Κατά τη διάρκεια της περιοδείας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έκανε αρκετές στάσεις στους χώρους
της ΔΕΘ για να βγει φωτογραφίες με τους επισκέπτες που του ζητούσαν μία σέλφι, ενώ συνοδευόταν από
βουλευτές και στελέχη του κόμματος. 

    Συνάντηση με τους απεργούς της «Μαλαματίνα»

Πριν από την περιοδεία του στην 86η ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προδευτική Συμμαχία μετέβη στο
εργοστάσιο της εταιρίας «Μαλαματίνα» στο Καλοχώρι και συναντήθηκε με τους απεργούς.
    Ο κ. Τσίπρας εξέφρασε την αμέριστη υποστήριξή του στον αγώνα που κάνουν, υπογραμμίζοντας
ταυτόχρονα ότι ο αγώνας τους είναι αγώνας όλων των εργαζομένων στη χώρα.
    Στη συνομιλία που είχε με τους απεργούς χαρακτήρισε «έκτρωμα» το νόμο Χατζηδάκη και δεσμεύτηκε
για την κατάργησή του διότι όπως είπε «αυτό αυτό θα είναι το μέλλον αν αφήσουμε αυτό το έκτρωμα μα
εφαρμοστεί στην πράξη».
    «Η εταιρεία μπήκε σε σχέδιο εξυγίανσης όπου οι έλληνες φορολογούμενοι πλήρωσαν τις ασφαλιστικές
εισφορές και ένα μέρος του χρέους και τώρα σας λένε 15 απολύσεις και ατομικές συμβάσεις. Να πούμε
την αλήθεια, τηρώντας το νόμο Χατζηδάκη», είπε ο κ. Τσίπρας.
   Τόνισε ότι οι απεργοί της «Μαλαματίνα» δίνουν μια μάχη στην πρώτη γραμμή και δεν έχουν απλά την
αμέριστη στήριξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και «κάθε δημοκρατικού πολίτη και κάθε
εργαζόμενου που βλέπει με αγωνία το μέλλον της αβεβαιότητας που έχετε εσείς και στο δικό του
μέλλον». Ο ίδιος σημείωσε ότι θέλει να ενθαρρύνει την προσπάθεια που κάνουν με τον αγώνα τους και
τόνισε ότι πρέπει να ξέρουν αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, ότι δεν θα είναι εύκολο να έχουν και την
πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο. «Χωρίς τους εργαζόμενους, καμία επιχείρηση δεν πάει μπροστά.
Αυτή η λογική της συρρίκνωσης των εργασιακών δικαιωμάτων και των μισθών και της αύξησης της
κερδοφορίας είναι μια λογική που θα οδηγήσει σε αδιέξοδο και τις επιχειρήσεις και την οικονομία».
   Ο πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων στη «Μαλαματίνα», Γιάννης Φραγγίδης, είπε ότι οι
απεργοί ζητούν την τήρηση της νομιμότητας και όσων έχουν συμφωνηθεί με την εταιρεία. Όπως ανέφερε,
οι εργαζόμενοι έβαλαν πλάτη στο σχέδιο εξυγίανσης της εταιρείας με 20% περικοπή του μισθού τους, σε
μισθούς που φθάνουν τα 900 και τα 1200 ευρώ ύστερα από 30 χρόνια εργασίας.
   «Εμείς τηρούμε την δικαστική απόφαση του σχεδίου και η διοίκηση τηρεί το νόμο Χατζηδάκη»,
επισήμανε ο πρόεδρος του σωματείου.
   Οι απεργοί χάρισαν στον κ.Τσίπρα ένα μπλουζάκι που γράφει: «Απεργοί ΜαλαΜΑΤίνα- Μια φωνή μια
γροθιά» κι εξήγησαν τον συμβολισμό με τα 3 μαύρα γράμματα (ΜΑΤ), με τον οποίο όπως είπαν ήθελαν να
καταδείξουν την διαμαρτυρία τους για την έντονη αστυνομική παρουσία με την οποία έρχονται
αντιμέτωποι τους τελευταίους δύο μήνες της απεργίας.

Α.Καρ.
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Τσίπρας: Η βόλτα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στα περίπτερα της ΔΕΘ - Απόψε
η ομιλία του στο Βελλίδειο

Τη στήριξή του στο δημόσιο χαρακτήρα της Ανώτατης Εκπαίδευσης εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ -
Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέφτηκε τα περίπτερα των πανεπιστημίων
στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) , συζήτησε με τις διοικήσεις τους και φοιτητές, και
ενημερώθηκε για τις διακρίσεις και τις επιτυχίες τους, που τις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα
συνεργασίας ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές.

Αποστολή στη Θεσσαλονίκη: Γιάννης Συμεωνίδης

Ο κ. Τσίπρας παρέμεινε στον χώρο όπου συμμετέχουν φορείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της
τεχνολογίας για περισσότερη επί μία ώρα. Αρχικά επισκέφτηκε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπου
ενημερώθηκε για τα προγράμματα του. Ακολούθησε το περίπτερο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, όπου τον υποδέχτηκε ο πρύτανης, Νίκος Παπαϊωάννου και ο κ.Τσίπρας πληροφορήθηκε για
την πλατφόρμα προγραμματισμού για όλους, το DuckyCode και διαπίστωσε πως πρόκειται για μία πολύ
«έξυπνη πλατφόρμα».

Φωτογραφίες από την περιοδεία Τσίπρα στα περίπτερα της
ΔΕΘ
Ο κ. Τσίπρας πέρασε επίσης από τα περίπτερα των Πανεπιστημίων Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, το
Διεθνές Πανεπιστήμιο, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας όπου του χάρισαν μία γραβάτα, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Μια γραβάτα δώρο για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ
Στο περίπτερο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι υπεύθυνοι έκαναν δώρο μία γραβάτα στον Αλέξη Τσίπρα.

Ακολούθησε η εξής στιχομυθία:

«Είναι συνηθισμένο δώρο για μένα», είπε ο κ. Τσίπρας.

«Αν θες να ξαναγίνεις πρωθυπουργός, πρέπει να τη φορέσεις», του απάντησαν από το
Πανεπιστήμιο.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είδε αγωνιστικές μοτοσικλέτες που έφτιαξαν οι φοιτητές με όριο
ταχύτητας τα 180χλμ./ώρα, αγωνιστικά αυτοκίνητα τύπου φόρμουλα, ενώ στάθηκε γι' αρκετή ώρα στην
ομάδα Αεροδιαστημικής του ΑΠΘ (ASAT). Εκεί, συνομίλησε με φοιτητές για τις διακρίσεις που έχει λάβει η
συγκεκριμένη ομάδα σε παλαιότερους διαγωνισμούς, αλλά και γι αυτόν που θα συμμετέχουν τον Οκτώβριο
στην Πορτογαλία, ενώ ο κ.Τσίπρας έκανε ερωτήσεις στους φοιτητές για τον τρόπο σχεδιασμού των
πυραύλων και των αεροπλάνων.

Στη διάρκεια της περιήγησης του κ. Τσίπρα σε περίπτερα των πανεπιστημίων, υπήρξε έντονος διάλογος,
σε μικρή απόσταση από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, ανάμεσα στη βουλευτή, Κατερίνα Νοτοπούλου και
τον πρύτανη του ΑΠΘ, Νίκο Παπαϊωάννου, με αφορμή τα χθεσινά επεισόδια στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο. «Είναι ντροπή και κρίμα για το πανεπιστήμιο αυτό που συμβαίνει. Δεν έχει καμία δουλειά η
αστυνομία στο Πανεπιστήμιο» είπε η κ. Νοτοπούλου και ο κ. Παπαϊωάννου της απάντησε: «Εγώ εφαρμόζω
το νόμο. Είμαι θεσμικός και όλα τα υπόλοιπα θα τα δείτε εσείς που είστε πολιτικός, εγώ είμαι πρύτανης.
Ό,τι επιχειρησιακό θέμα έχετε απευθυνθείτε στην Ελληνική Αστυνομία, όχι σ' εμένα».

Λίγο πριν αναχωρήσει από το συγκεκριμένο περίπτερο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφτηκε και το σταντ
του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων - Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ).

«Δεν θα σας πω τίποτα, να έχετε αγωνία για το βράδυ»
Στιγμιότυπο από την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο περίπτερο των Επιμελητηρίων μέσα στο χώρο της
ΔΕΘCNN GREECE

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισκέφθηκε και το περίπτερο των Επιμελητηρίων, όπου είχε
μια σύντομη συνάντηση με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννη
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Χατζηθεοδοσίου και τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργο Καββαθά.

Αμφότεροι του μίλησαν για το Ταμείο Ανάκαμψης, ενεργειακό κι ανάσχεση του ιδιωτικού χρέους.

Για Ταμείο Ανακαμψης, ενεργειακό κι ανάσχεση του ιδιωτικού χρέους μιλησαν οι πρόεδροι των
επιμελητηρίων στον Τσίπρα.

Αμφότεροι τον ρώτησαν τι μέτρα θα λάβει για τη στήριξη των επαγγελματιών και δη των μικρομεσαίων.

«Δεν θα σας πω τι προτείνω για τους μικρομεσαίους, για να έχετε αγωνία για το βράδυ»,
τους είπε χαμογελώντας ο κ. Τσίπρας.

Συγχαρητήρια του Αλ. Τσίπρα στους πυροσβέστες
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ επισκέφτηκε το περίπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος και συνεχάρη το
δυναμικό του για τις διαρκείς προσπάθειες στην κατάσβεση των πυρκαγιών.

Ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Αλέξιος Ράπανος, του απένειμε τιμητική
πλακέτα, και λίγο πριν αναχωρήσει ο κ. Τσίπρας έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών το εξής μήνυμα: «Πάντα
δίπλα στον Πολίτη με αυταπάρνηση. Εύχομαι δύναμη και αντοχές σε όλους και όλες τους πυροσβέστες και
τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα στην κοινωνία».

Επίσης, ο κ.Τσίπρας επισκέφτηκε το περίπτερο όπου φιλοξενείται το επετειακό αφιέρωμα για τα 100
χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή με τίτλο «1922-2022: Κύματα προσφυγιάς - Κράματα μνήμης».

Συναντήθηκε με εργαζόμενους του Μετρό, παρουσία του πρώην προέδρου της Αττικό Μετρό ΑΕ, Γιάννη
Μυλόπουλου και ακολούθως επισκέφτηκε το περίπτερο 7 όπου στεγάζονται εταιρείες και επιχειρήσεις
ανάπτυξης και επενδύσεων. Είδε από κοντά ένα ρομποτάκι του Ιδρύματος Τεχνολογίας και 'Ερευνας, ενώ
πέρασε από τα σταντ της Ακαδημίας Αθηνών, του Thess intec όπου συνομίλησε με τον πρόεδρο και
διευθύνοντα σύμβουλο Νίκο Ευθυμιάδη, του ΕΣΠΑ και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Επίτιμο μέλος του Ηρακλή και οι φανέλες δώρο από την ΚΑΕ
ΠΑΟΚ
Σε επίτιμο μέλος του Γ.Σ. Ηρακλής ανακηρύχθηκε ο κ. Τσίπρας, κατά την επίσκεψη του στο περίπτερο της
ομάδας. Ο πρόεδρος του Γ.Σ. Ηρακλής, Φώτης Θέος, τον ευχαρίστησε για τη βοήθειά του όσον αφορά τη
σωτηρία του συλλόγου, ενώ του μίλησε για τα σχέδια των κυανόλευκων να δημιουργηθεί γήπεδο στους
Χορτατζήδες.

Στο περίπτερο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ οι υπεύθυνοι του χάρισαν τις νέες ασπρόμαυρες φανέλες της σεζόν για τον
ίδιο αλλά και για τα παιδιά του.

Ο κ. Τσίπρας κατά την περιοδεία επισκέφτηκε ακόμη τα περίπτερα της Ναυτεμπορικής, της Ελληνικής
Εταιρείας Ανακύκλωσης και των Ευέλικτων Οργανικών Φωτοβολταϊκών όπου είχε συνάντηση με τον
καθηγητή, Στέργιο Λογοθετίδη.

Περνώντας από το περίπτερο της μπύρας «Νύμφη» οι υπεύθυνοι θέλησαν να τον κεράσουν ένα ποτήρι, με
τον κ.Τσίπρα, όμως, να δηλώνει χαριτολογώντας πως «εάν ξεκινήσουμε από τώρα τις μπύρες δεν θα
κάνουμε δουλειά». Ωστόσο, υποσχέθηκε πώς θα την δοκιμάσει κάποια στιγμή στο μέλλον.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ έκανε αρκετές στάσεις στους χώρους της
ΔΕΘ για να βγει φωτογραφίες με τους επισκέπτες που του ζητούσαν μία σέλφι, ενώ συνοδευόταν από
βουλευτές και στελέχη του κόμματος.

Επίσκεψη στο κτήριο διοίκησης της Helexpo
Νωρίτερα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε συμμετάσχει σε σύσκεψη με τη διοίκηση και
του εργαζόμενους της Έκθεσης, στο κτήριο της Helexpo στη ΔΕΘ.

Στις 19:30, εξάλλου, αναμένεται η ομιλία του στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», στην οποία θα
επικεντρωθεί στις έξι εθνικές προτεραιότητες που θεωρεί κρίσιμες για το μέλλον της χώρας.
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Με τους απεργούς τoυ εργοστασίου «Μαλαματίνα»
Με τους απεργούς εργαζόμενους στο εργοστάσιο «Μαλαματίνα» συναντήθηκε το πρωί του Σαββάτου ο
Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της παρουσίας του στην 86η ΔΕΘ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία είχε την ευκαιρία να ακούσει από πρώτο χέρι τα
αιτήματα των εργαζόμενων, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανάκληση από τη διοίκηση
απολύσεων που έχουν γίνει, καθώς και την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

ΔΕΘ 2022: Με τους απεργούς της Μαλαματίνας ο Αλέξης Τσίπρας

Οι έξι «εθνικές προτεραιότητες» του Αλέξη Τσίπρα
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα θέσει έξι εθνικές προτεραιότητες, μιλώντας το βράδυ
του Σαββάτου στο Βελλίδειο, για το κόμμα του αλλά και για την προοδευτική κυβέρνηση που θα προκύψει
την επομένη των εκλογών στη βάση προγραμματικών συγκλίσεων με την πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ, όπως
πιστεύουν στην Κουμουνδούρου:

«Σε μία συγκυρία που η κυβέρνηση Μητσοτάκη βρίσκεται πλήρως απομονωμένη και σε
ελεύθερη πτώση, τόσο από την αδιαφορία- απροθυμία αντιμετώπισης της έκρηξης της
ακρίβειας όσο κι από το πρωτοφανές σκάνδαλο παρακρατικής πρακτικής με τις υποκλοπές
πολιτικών αντιπάλων και δημοσιογράφων και την εξόφθαλμη επιχείρηση συγκάλυψής του, ο
Αλέξης Τσίπρας ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για να ξεδιπλώσει ένα πλήρες, ολιστικό και
κοστολογημένο πρόγραμμα διακυβέρνησης για δικαιοσύνη παντού, ανάπτυξη και προστασία
για όλους», υπογραμμίζουν οι συνεργάτες του.

Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για επίγνωση των δυσκολιών, αλλά και της δυσπιστίας μερίδας των πολιτών
προς το σύνολο του πολιτικού κόσμου, γι’ αυτό και στόχος είναι η δημιουργία μίας νέας σχέσης
εμπιστοσύνης προκειμένου να αμβλυνθούν ανισότητες που διαρκώς οξύνονται, να βελτιωθεί η ζωή των
πολιτών και να αποκατασταθούν όσο το δυνατό περισσότερες αδικίες.

«Η κοινωνική ανάγκη για Δικαιοσύνη είναι πιο επίκαιρη από ποτέ και διαπερνά όλους τους τομείς της
καθημερινότητας και της ζωής: Από την κοινωνική, οικονομική και φορολογική Δικαιοσύνη μέχρι την
αποκατάσταση του κράτους δικαίου και της θεσμικής ομαλότητας, που έχουν δώσει επί Μητσοτάκη τη
θέση τους στην κανονικοποίηση της καταστρατήγησης του Συντάγματος, των θεσμών και την
εγκαθίδρυση ενός συντηρητικού κι όπως επιβεβαιώθηκε πρόσφατα και παρακρατικού καθεστώτος, μακριά
από τις ευρωπαϊκές και προοδευτικές αξίες. Την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης, ως απερχόμενος
πρωθυπουργός, μετά από έναν τριετή κύκλο διάψευσης προσδοκιών, πραγματοποίησε την τελευταία του
παρουσία στη ΔΕΘ, ο κ. Τσίπρας θα εμφανιστεί με την ευθύνη του αυριανού πρωθυπουργού, με την ομιλία
του να χαρακτηρίζεται οραματική, αφού στόχος του δεν θα είναι να θίξει τα κακώς κείμενα και τις
παταγώδεις αποτυχίες του κ. Μητσοτάκη, που ούτως ή άλλως είναι πλέον εμφανείς στη ζωή και την
καθημερινότητα των πολιτών, αλλά να αναπτύξει ένα παντελώς διαφορετικό, δημοκρατικό και
προοδευτικό μοντέλο και πρόγραμμα διακυβέρνησης», επισημαίνουν στην Κουμουνδούρου.

Όπως προσθέτουν, απέναντι σε μία κυβέρνηση κι έναν πρωθυπουργό που αδυνατεί όχι μόνο να
κατανοήσει, αλλά ακόμα και να ακούσει τα προβλήματα των πολιτών, που αδιαφορεί για τα αδιέξοδά
τους κι έχει τη λογική πως «όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει», ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης θα δείξει συγκεκριμένα, προγραμματικά, αλλά κι οραματικά τι σημαίνει προοδευτική
διακυβέρνηση.

«Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που απαντά στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών, που
μέσα στην υπαρκτή διεθνή συγκυρία γιγαντώνονται από τις πολιτικές που ακολουθεί ο κ.
Μητσοτάκης προς όφελος συγκεκριμένων συμφερόντων», καταλήγουν στον ΣΥΡΙΖΑ.
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Τσίπρας: Η βόλτα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στα περίπτερα της ΔΕΘ – Απόψε
η ομιλία του στο Βελλίδειο

Αποστολή στη Θεσσαλονίκη: Γιάννης Συμεωνίδης

Ο κ. Τσίπρας παρέμεινε στον χώρο όπου συμμετέχουν φορείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της
τεχνολογίας για περισσότερη επί μία ώρα. Αρχικά επισκέφτηκε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπου
ενημερώθηκε για τα προγράμματα του. Ακολούθησε το περίπτερο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, όπου τον υποδέχτηκε ο πρύτανης, Νίκος Παπαϊωάννου και ο κ.Τσίπρας πληροφορήθηκε για
την πλατφόρμα προγραμματισμού για όλους, το DuckyCode και διαπίστωσε πως πρόκειται για μία πολύ
«έξυπνη πλατφόρμα».
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ΔΕΘ 2022: Περιοδεία Τσίπρα στα περίπτερα της Έκθεσης – Στις 19:30 η ομιλία στο Βελλίδειο Πηγή: CNN
GREECE
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ΔΕΘ 2022: Περιοδεία Τσίπρα στα περίπτερα της Έκθεσης – Στις 19:30 η ομιλία στο Βελλίδειο Πηγή: CNN
GREECE
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ΔΕΘ 2022: Περιοδεία Τσίπρα στα περίπτερα της Έκθεσης – Στις 19:30 η ομιλία στο Βελλίδειο Πηγή: CNN
GREECE
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ΔΕΘ 2022: Περιοδεία Τσίπρα στα περίπτερα της Έκθεσης – Στις 19:30 η ομιλία στο Βελλίδειο Πηγή: CNN
GREECE
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Στο περίπτερο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πηγή: CNN GREECE
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Στο περίπτερο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Πηγή: CNN GREECE

Photo 7/14

Στο περίπτερο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Πηγή: CNN GREECE

Photo 8/14

Στο περίπτερο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Πηγή: CNN GREECE

Photo 9/14

Στο περίπτερο του ΑΠΘ Πηγή: CNN GREECE

Photo 10/14

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ενημερώθηκε για το αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε από το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας στο πρότυπο της Φόρμουλα 1 Πηγή: CNN GREECE
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ΔΕΘ 2022: Περιοδεία Τσίπρα στα περίπτερα της Έκθεσης Πηγή: CNN GREECE
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ΔΕΘ 2022: Περιοδεία Τσίπρα στα περίπτερα της Έκθεσης Πηγή: CNN GREECE
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ΔΕΘ 2022: Περιοδεία Τσίπρα στα περίπτερα της Έκθεσης Πηγή: CNN GREECE

Photo 14/14

ΔΕΘ 2022: Περιοδεία Τσίπρα στα περίπτερα της Έκθεσης Πηγή: CNN GREECE

Ο κ. Τσίπρας πέρασε επίσης από τα περίπτερα των Πανεπιστημίων Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, το
Διεθνές Πανεπιστήμιο, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας όπου του χάρισαν μία γραβάτα, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Στο περίπτερο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι υπεύθυνοι έκαναν δώρο μία γραβάτα στον Αλέξη Τσίπρα.

Ακολούθησε η εξής στιχομυθία:

«Είναι συνηθισμένο δώρο για μένα», είπε ο κ. Τσίπρας.

«Αν θες να ξαναγίνεις πρωθυπουργός, πρέπει να τη φορέσεις», του απάντησαν από το Πανεπιστήμιο.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είδε αγωνιστικές μοτοσικλέτες που έφτιαξαν οι φοιτητές με όριο
ταχύτητας τα 180χλμ./ώρα, αγωνιστικά αυτοκίνητα τύπου φόρμουλα, ενώ στάθηκε γι’ αρκετή ώρα στην
ομάδα Αεροδιαστημικής του ΑΠΘ (ASAT). Εκεί, συνομίλησε με φοιτητές για τις διακρίσεις που έχει λάβει η
συγκεκριμένη ομάδα σε παλαιότερους διαγωνισμούς, αλλά και γι αυτόν που θα συμμετέχουν τον Οκτώβριο
στην Πορτογαλία, ενώ ο κ.Τσίπρας έκανε ερωτήσεις στους φοιτητές για τον τρόπο σχεδιασμού των
πυραύλων και των αεροπλάνων.

Στη διάρκεια της περιήγησης του κ. Τσίπρα σε περίπτερα των πανεπιστημίων, υπήρξε έντονος διάλογος,
σε μικρή απόσταση από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ανάμεσα στη βουλευτή, Κατερίνα Νοτοπούλου και
τον πρύτανη του ΑΠΘ, Νίκο Παπαϊωάννου, με αφορμή τα χθεσινά επεισόδια στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο. «Είναι ντροπή και κρίμα για το πανεπιστήμιο αυτό που συμβαίνει. Δεν έχει καμία δουλειά η
αστυνομία στο Πανεπιστήμιο» είπε η κ. Νοτοπούλου και ο κ. Παπαϊωάννου της απάντησε: «Εγώ εφαρμόζω
το νόμο. Είμαι θεσμικός και όλα τα υπόλοιπα θα τα δείτε εσείς που είστε πολιτικός, εγώ είμαι πρύτανης.
Ό,τι επιχειρησιακό θέμα έχετε απευθυνθείτε στην Ελληνική Αστυνομία, όχι σ’ εμένα».

Λίγο πριν αναχωρήσει από το συγκεκριμένο περίπτερο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφτηκε και το σταντ
του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων – Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ).

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισκέφθηκε και το περίπτερο των Επιμελητηρίων, όπου είχε
μια σύντομη συνάντηση με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννη
Χατζηθεοδοσίου και τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργο Καββαθά.

Αμφότεροι του μίλησαν για το Ταμείο Ανάκαμψης, ενεργειακό κι ανάσχεση του ιδιωτικού χρέους.

Για Ταμείο Ανακαμψης, ενεργειακό κι ανάσχεση του ιδιωτικού χρέους μιλησαν οι πρόεδροι των
επιμελητηρίων στον Τσίπρα.

Αμφότεροι τον ρώτησαν τι μέτρα θα λάβει για τη στήριξη των επαγγελματιών και δη των μικρομεσαίων.

«Δεν θα σας πω τι προτείνω για τους μικρομεσαίους, για να έχετε αγωνία για το βράδυ», τους είπε
χαμογελώντας ο κ. Τσίπρας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ επισκέφτηκε το περίπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος και συνεχάρη το
δυναμικό του για τις διαρκείς προσπάθειες στην κατάσβεση των πυρκαγιών.

Ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Αλέξιος Ράπανος, του απένειμε τιμητική
πλακέτα, και λίγο πριν αναχωρήσει ο κ. Τσίπρας έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών το εξής μήνυμα: «Πάντα
δίπλα στον Πολίτη με αυταπάρνηση. Εύχομαι δύναμη και αντοχές σε όλους και όλες τους πυροσβέστες και
τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα στην κοινωνία».

Επίσης, ο κ.Τσίπρας επισκέφτηκε το περίπτερο όπου φιλοξενείται το επετειακό αφιέρωμα για τα 100
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χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή με τίτλο «1922-2022: Κύματα προσφυγιάς – Κράματα μνήμης».

Συναντήθηκε με εργαζόμενους του Μετρό, παρουσία του πρώην προέδρου της Αττικό Μετρό ΑΕ, Γιάννη
Μυλόπουλου και ακολούθως επισκέφτηκε το περίπτερο 7 όπου στεγάζονται εταιρείες και επιχειρήσεις
ανάπτυξης και επενδύσεων. Είδε από κοντά ένα ρομποτάκι του Ιδρύματος Τεχνολογίας και ‘Ερευνας, ενώ
πέρασε από τα σταντ της Ακαδημίας Αθηνών, του Thess intec όπου συνομίλησε με τον πρόεδρο και
διευθύνοντα σύμβουλο Νίκο Ευθυμιάδη, του ΕΣΠΑ και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Σε επίτιμο μέλος του Γ.Σ. Ηρακλής ανακηρύχθηκε ο κ. Τσίπρας, κατά την επίσκεψη του στο περίπτερο της
ομάδας. Ο πρόεδρος του Γ.Σ. Ηρακλής, Φώτης Θέος, τον ευχαρίστησε για τη βοήθειά του όσον αφορά τη
σωτηρία του συλλόγου, ενώ του μίλησε για τα σχέδια των κυανόλευκων να δημιουργηθεί γήπεδο στους
Χορτατζήδες.

Στο περίπτερο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ οι υπεύθυνοι του χάρισαν τις νέες ασπρόμαυρες φανέλες της σεζόν για τον
ίδιο αλλά και για τα παιδιά του.

Ο κ. Τσίπρας κατά την περιοδεία επισκέφτηκε ακόμη τα περίπτερα της Ναυτεμπορικής, της Ελληνικής
Εταιρείας Ανακύκλωσης και των Ευέλικτων Οργανικών Φωτοβολταϊκών όπου είχε συνάντηση με τον
καθηγητή, Στέργιο Λογοθετίδη.

Περνώντας από το περίπτερο της μπύρας «Νύμφη» οι υπεύθυνοι θέλησαν να τον κεράσουν ένα ποτήρι, με
τον κ.Τσίπρα, όμως, να δηλώνει χαριτολογώντας πως «εάν ξεκινήσουμε από τώρα τις μπύρες δεν θα
κάνουμε δουλειά». Ωστόσο, υποσχέθηκε πώς θα την δοκιμάσει κάποια στιγμή στο μέλλον.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έκανε αρκετές στάσεις στους χώρους της
ΔΕΘ για να βγει φωτογραφίες με τους επισκέπτες που του ζητούσαν μία σέλφι, ενώ συνοδευόταν από
βουλευτές και στελέχη του κόμματος.

Νωρίτερα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε συμμετάσχει σε σύσκεψη με τη διοίκηση και
του εργαζόμενους της Έκθεσης, στο κτήριο της Helexpo στη ΔΕΘ.

Στις 19:30, εξάλλου, αναμένεται η ομιλία του στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», στην οποία θα
επικεντρωθεί στις έξι εθνικές προτεραιότητες που θεωρεί κρίσιμες για το μέλλον της χώρας.

Με τους απεργούς εργαζόμενους στο εργοστάσιο «Μαλαματίνα» συναντήθηκε το πρωί του Σαββάτου ο
Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της παρουσίας του στην 86η ΔΕΘ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία  είχε την ευκαιρία να ακούσει από πρώτο χέρι τα
αιτήματα των εργαζόμενων, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανάκληση από τη διοίκηση
απολύσεων που έχουν γίνει, καθώς και την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

ΔΕΘ 2022: Με τους απεργούς της Μαλαματίνας ο Αλέξης Τσίπρας

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα θέσει έξι εθνικές προτεραιότητες, μιλώντας το βράδυ
του Σαββάτου στο Βελλίδειο, για το κόμμα του αλλά και για την προοδευτική κυβέρνηση που θα προκύψει
την επομένη των εκλογών στη βάση προγραμματικών συγκλίσεων με την πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ, όπως
πιστεύουν στην Κουμουνδούρου:

«Σε μία συγκυρία που η κυβέρνηση Μητσοτάκη βρίσκεται πλήρως απομονωμένη και σε ελεύθερη πτώση,
τόσο από την αδιαφορία- απροθυμία αντιμετώπισης της έκρηξης της ακρίβειας όσο κι από το πρωτοφανές
σκάνδαλο παρακρατικής πρακτικής με τις υποκλοπές πολιτικών αντιπάλων και δημοσιογράφων και την
εξόφθαλμη επιχείρηση συγκάλυψής του, ο Αλέξης Τσίπρας ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για να ξεδιπλώσει
ένα πλήρες, ολιστικό και κοστολογημένο πρόγραμμα διακυβέρνησης για δικαιοσύνη παντού, ανάπτυξη και
προστασία για όλους», υπογραμμίζουν οι συνεργάτες του.

Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για επίγνωση των δυσκολιών, αλλά και της δυσπιστίας μερίδας των πολιτών
προς το σύνολο του πολιτικού κόσμου, γι’ αυτό και στόχος είναι η δημιουργία μίας νέας σχέσης
εμπιστοσύνης προκειμένου να αμβλυνθούν ανισότητες που διαρκώς οξύνονται, να βελτιωθεί η ζωή των
πολιτών και να αποκατασταθούν όσο το δυνατό περισσότερες αδικίες.

«Η κοινωνική ανάγκη για Δικαιοσύνη είναι πιο επίκαιρη από ποτέ και διαπερνά όλους τους τομείς της
καθημερινότητας και της ζωής: Από την κοινωνική, οικονομική και φορολογική Δικαιοσύνη μέχρι την
αποκατάσταση του κράτους δικαίου και της θεσμικής ομαλότητας, που έχουν δώσει επί Μητσοτάκη τη
θέση τους στην κανονικοποίηση της καταστρατήγησης του Συντάγματος, των θεσμών και την
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εγκαθίδρυση ενός συντηρητικού κι όπως επιβεβαιώθηκε πρόσφατα και παρακρατικού καθεστώτος, μακριά
από τις ευρωπαϊκές και προοδευτικές αξίες. Την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης, ως απερχόμενος
πρωθυπουργός, μετά από έναν τριετή κύκλο διάψευσης προσδοκιών, πραγματοποίησε την τελευταία του
παρουσία στη ΔΕΘ, ο κ. Τσίπρας θα εμφανιστεί με την ευθύνη του αυριανού πρωθυπουργού, με την ομιλία
του να χαρακτηρίζεται οραματική, αφού στόχος του δεν θα είναι να θίξει τα κακώς κείμενα και τις
παταγώδεις αποτυχίες του κ. Μητσοτάκη, που ούτως ή άλλως είναι πλέον εμφανείς στη ζωή και την
καθημερινότητα των πολιτών, αλλά να αναπτύξει ένα παντελώς διαφορετικό, δημοκρατικό και
προοδευτικό μοντέλο και πρόγραμμα διακυβέρνησης», επισημαίνουν στην Κουμουνδούρου.

Όπως προσθέτουν, απέναντι σε μία κυβέρνηση κι έναν πρωθυπουργό που αδυνατεί όχι μόνο να
κατανοήσει, αλλά ακόμα και να ακούσει τα προβλήματα των πολιτών, που αδιαφορεί για τα αδιέξοδά
τους κι έχει τη λογική πως «όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει», ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης θα δείξει συγκεκριμένα, προγραμματικά, αλλά κι οραματικά τι σημαίνει προοδευτική
διακυβέρνηση.

«Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που απαντά στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών, που μέσα στην
υπαρκτή διεθνή συγκυρία γιγαντώνονται από τις πολιτικές που ακολουθεί ο κ. Μητσοτάκης προς όφελος
συγκεκριμένων συμφερόντων», καταλήγουν στον ΣΥΡΙΖΑ.
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Τσίπρας: Η βόλτα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στα περίπτερα της ΔΕΘ – Απόψε
η ομιλία του στο Βελλίδειο

Αποστολή στη Θεσσαλονίκη: Γιάννης Συμεωνίδης

Ο κ. Τσίπρας παρέμεινε στον χώρο όπου συμμετέχουν φορείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της
τεχνολογίας για περισσότερη επί μία ώρα. Αρχικά επισκέφτηκε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπου
ενημερώθηκε για τα προγράμματα του. Ακολούθησε το περίπτερο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, όπου τον υποδέχτηκε ο πρύτανης, Νίκος Παπαϊωάννου και ο κ.Τσίπρας πληροφορήθηκε για
την πλατφόρμα προγραμματισμού για όλους, το DuckyCode και διαπίστωσε πως πρόκειται για μία πολύ
«έξυπνη πλατφόρμα».

Φωτογραφίες από την περιοδεία Τσίπρα στα περίπτερα της
ΔΕΘ

PHOTO 1 / 14 
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ΔΕΘ 2022: Περιοδεία Τσίπρα στα περίπτερα της Έκθεσης – Στις 19:30 η ομιλία στο Βελλίδειο
Πηγή: CNN GREECE
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ΔΕΘ 2022: Περιοδεία Τσίπρα στα περίπτερα της Έκθεσης – Στις 19:30 η ομιλία στο Βελλίδειο
Πηγή: CNN GREECE
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ΔΕΘ 2022: Περιοδεία Τσίπρα στα περίπτερα της Έκθεσης – Στις 19:30 η ομιλία στο Βελλίδειο
Πηγή: CNN GREECE
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ΔΕΘ 2022: Περιοδεία Τσίπρα στα περίπτερα της Έκθεσης – Στις 19:30 η ομιλία στο Βελλίδειο
Πηγή: CNN GREECE
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Στο περίπτερο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πηγή: CNN GREECE
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Στο περίπτερο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Πηγή: CNN GREECE
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Στο περίπτερο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Πηγή: CNN GREECE
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Στο περίπτερο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Πηγή: CNN GREECE
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Στο περίπτερο του ΑΠΘ Πηγή: CNN GREECE
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Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ενημερώθηκε για το αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε από το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο πρότυπο της Φόρμουλα 1 Πηγή: CNN GREECE
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ΔΕΘ 2022: Περιοδεία Τσίπρα στα περίπτερα της Έκθεσης Πηγή: CNN GREECE
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ΔΕΘ 2022: Περιοδεία Τσίπρα στα περίπτερα της Έκθεσης Πηγή: CNN GREECE
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ΔΕΘ 2022: Περιοδεία Τσίπρα στα περίπτερα της Έκθεσης Πηγή: CNN GREECE
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Photo 14/14

ΔΕΘ 2022: Περιοδεία Τσίπρα στα περίπτερα της Έκθεσης Πηγή: CNN GREECE

Ο κ. Τσίπρας πέρασε επίσης από τα περίπτερα των Πανεπιστημίων Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, το
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Διεθνές Πανεπιστήμιο, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας όπου του χάρισαν μία γραβάτα, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Μια γραβάτα δώρο για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ
Στο περίπτερο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι υπεύθυνοι έκαναν δώρο μία γραβάτα στον Αλέξη Τσίπρα.

Ακολούθησε η εξής στιχομυθία:

«Είναι συνηθισμένο δώρο για μένα», είπε ο κ. Τσίπρας.

«Αν θες να ξαναγίνεις πρωθυπουργός, πρέπει να τη φορέσεις», του απάντησαν από το
Πανεπιστήμιο.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είδε αγωνιστικές μοτοσικλέτες που έφτιαξαν οι φοιτητές με όριο
ταχύτητας τα 180χλμ./ώρα, αγωνιστικά αυτοκίνητα τύπου φόρμουλα, ενώ στάθηκε γι’ αρκετή ώρα στην
ομάδα Αεροδιαστημικής του ΑΠΘ (ASAT). Εκεί, συνομίλησε με φοιτητές για τις διακρίσεις που έχει λάβει η
συγκεκριμένη ομάδα σε παλαιότερους διαγωνισμούς, αλλά και γι αυτόν που θα συμμετέχουν τον Οκτώβριο
στην Πορτογαλία, ενώ ο κ.Τσίπρας έκανε ερωτήσεις στους φοιτητές για τον τρόπο σχεδιασμού των
πυραύλων και των αεροπλάνων.

Στη διάρκεια της περιήγησης του κ. Τσίπρα σε περίπτερα των πανεπιστημίων, υπήρξε έντονος διάλογος,
σε μικρή απόσταση από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ανάμεσα στη βουλευτή, Κατερίνα Νοτοπούλου και
τον πρύτανη του ΑΠΘ, Νίκο Παπαϊωάννου, με αφορμή τα χθεσινά επεισόδια στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο. «Είναι ντροπή και κρίμα για το πανεπιστήμιο αυτό που συμβαίνει. Δεν έχει καμία δουλειά η
αστυνομία στο Πανεπιστήμιο» είπε η κ. Νοτοπούλου και ο κ. Παπαϊωάννου της απάντησε: «Εγώ εφαρμόζω
το νόμο. Είμαι θεσμικός και όλα τα υπόλοιπα θα τα δείτε εσείς που είστε πολιτικός, εγώ είμαι πρύτανης.
Ό,τι επιχειρησιακό θέμα έχετε απευθυνθείτε στην Ελληνική Αστυνομία, όχι σ’ εμένα».

Λίγο πριν αναχωρήσει από το συγκεκριμένο περίπτερο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφτηκε και το σταντ
του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων – Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ).

«Δεν θα σας πω τίποτα, να έχετε αγωνία για το βράδυ»
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Στιγμιότυπο από την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο περίπτερο των Επιμελητηρίων μέσα στο
χώρο της ΔΕΘCNN GREECE

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισκέφθηκε και το περίπτερο των Επιμελητηρίων, όπου είχε
μια σύντομη συνάντηση με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννη
Χατζηθεοδοσίου και τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργο Καββαθά.

Αμφότεροι του μίλησαν για το Ταμείο Ανάκαμψης, ενεργειακό κι ανάσχεση του ιδιωτικού χρέους.

Για Ταμείο Ανακαμψης, ενεργειακό κι ανάσχεση του ιδιωτικού χρέους μιλησαν οι πρόεδροι των
επιμελητηρίων στον Τσίπρα.

Αμφότεροι τον ρώτησαν τι μέτρα θα λάβει για τη στήριξη των επαγγελματιών και δη των μικρομεσαίων.

«Δεν θα σας πω τι προτείνω για τους μικρομεσαίους, για να έχετε αγωνία για το βράδυ»,
τους είπε χαμογελώντας ο κ. Τσίπρας.

Συγχαρητήρια του Αλ. Τσίπρα στους πυροσβέστες
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ επισκέφτηκε το περίπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος και συνεχάρη το
δυναμικό του για τις διαρκείς προσπάθειες στην κατάσβεση των πυρκαγιών.

Ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Αλέξιος Ράπανος, του απένειμε τιμητική
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πλακέτα, και λίγο πριν αναχωρήσει ο κ. Τσίπρας έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών το εξής μήνυμα: «Πάντα
δίπλα στον Πολίτη με αυταπάρνηση. Εύχομαι δύναμη και αντοχές σε όλους και όλες τους πυροσβέστες και
τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα στην κοινωνία».

Επίσης, ο κ.Τσίπρας επισκέφτηκε το περίπτερο όπου φιλοξενείται το επετειακό αφιέρωμα για τα 100
χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή με τίτλο «1922-2022: Κύματα προσφυγιάς – Κράματα μνήμης».

Συναντήθηκε με εργαζόμενους του Μετρό, παρουσία του πρώην προέδρου της Αττικό Μετρό ΑΕ, Γιάννη
Μυλόπουλου και ακολούθως επισκέφτηκε το περίπτερο 7 όπου στεγάζονται εταιρείες και επιχειρήσεις
ανάπτυξης και επενδύσεων. Είδε από κοντά ένα ρομποτάκι του Ιδρύματος Τεχνολογίας και ‘Ερευνας, ενώ
πέρασε από τα σταντ της Ακαδημίας Αθηνών, του Thess intec όπου συνομίλησε με τον πρόεδρο και
διευθύνοντα σύμβουλο Νίκο Ευθυμιάδη, του ΕΣΠΑ και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Επίτιμο μέλος του Ηρακλή και οι φανέλες δώρο από την ΚΑΕ
ΠΑΟΚ
Σε επίτιμο μέλος του Γ.Σ. Ηρακλής ανακηρύχθηκε ο κ. Τσίπρας, κατά την επίσκεψη του στο περίπτερο της
ομάδας. Ο πρόεδρος του Γ.Σ. Ηρακλής, Φώτης Θέος, τον ευχαρίστησε για τη βοήθειά του όσον αφορά τη
σωτηρία του συλλόγου, ενώ του μίλησε για τα σχέδια των κυανόλευκων να δημιουργηθεί γήπεδο στους
Χορτατζήδες.

Στο περίπτερο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ οι υπεύθυνοι του χάρισαν τις νέες ασπρόμαυρες φανέλες της σεζόν για τον
ίδιο αλλά και για τα παιδιά του.

Ο κ. Τσίπρας κατά την περιοδεία επισκέφτηκε ακόμη τα περίπτερα της Ναυτεμπορικής, της Ελληνικής
Εταιρείας Ανακύκλωσης και των Ευέλικτων Οργανικών Φωτοβολταϊκών όπου είχε συνάντηση με τον
καθηγητή, Στέργιο Λογοθετίδη.

Περνώντας από το περίπτερο της μπύρας «Νύμφη» οι υπεύθυνοι θέλησαν να τον κεράσουν ένα ποτήρι, με
τον κ.Τσίπρα, όμως, να δηλώνει χαριτολογώντας πως «εάν ξεκινήσουμε από τώρα τις μπύρες δεν θα
κάνουμε δουλειά». Ωστόσο, υποσχέθηκε πώς θα την δοκιμάσει κάποια στιγμή στο μέλλον.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έκανε αρκετές στάσεις στους χώρους της
ΔΕΘ για να βγει φωτογραφίες με τους επισκέπτες που του ζητούσαν μία σέλφι, ενώ συνοδευόταν από
βουλευτές και στελέχη του κόμματος.

Επίσκεψη στο κτήριο διοίκησης της Helexpo
Νωρίτερα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε συμμετάσχει σε σύσκεψη με τη διοίκηση και
του εργαζόμενους της Έκθεσης, στο κτήριο της Helexpo στη ΔΕΘ.

Στις 19:30, εξάλλου, αναμένεται η ομιλία του στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», στην οποία θα
επικεντρωθεί στις έξι εθνικές προτεραιότητες που θεωρεί κρίσιμες για το μέλλον της χώρας.

Με τους απεργούς τoυ εργοστασίου «Μαλαματίνα»
Με τους απεργούς εργαζόμενους στο εργοστάσιο «Μαλαματίνα» συναντήθηκε το πρωί του Σαββάτου ο
Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της παρουσίας του στην 86η ΔΕΘ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία  είχε την ευκαιρία να ακούσει από πρώτο χέρι τα
αιτήματα των εργαζόμενων, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανάκληση από τη διοίκηση
απολύσεων που έχουν γίνει, καθώς και την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

ΔΕΘ 2022: Με τους απεργούς της Μαλαματίνας ο Αλέξης Τσίπρας

Οι έξι «εθνικές προτεραιότητες» του Αλέξη Τσίπρα
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα θέσει έξι εθνικές προτεραιότητες, μιλώντας το βράδυ
του Σαββάτου στο Βελλίδειο, για το κόμμα του αλλά και για την προοδευτική κυβέρνηση που θα προκύψει
την επομένη των εκλογών στη βάση προγραμματικών συγκλίσεων με την πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ, όπως
πιστεύουν στην Κουμουνδούρου:
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1. Αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, με δραστική μείωση των λογαριασμών μέσα από
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και των τιμών στα καύσιμα και στα τρόφιμα.

2. Ενίσχυση του εισοδήματος και δικαιότερη φορολογία για μισθωτούς, συνταξιούχους, εμπόρους κι
ελεύθερους επαγγελματίες.

3. Στήριξη του κοινωνικού κράτους με την ανάκτηση της εργασίας, ένα νέο ισχυρό ΕΣΥ, νέα γερά
θεμέλια στη δημόσια Παιδεία και κοινωνικές πολιτικές για τα ΑΜΕΑ.

4. Παραγωγική ανασυγκρότηση με ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής κι έμφαση σε ΑΠΕ,
ιδιοπαραγωγή (μοντέλο «prosumer»), στοχευμένα προγράμματα για ΟΤΑ, μικρές επιχειρήσεις,
αγρότες και βιομηχανίες, καθώς και δημόσιο πυλώνα στο τραπεζικό σύστημα.

5. Ισχυρό δημοκρατικό κράτος με μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη και την ΕΥΠ.
6. Απάντηση στη δημογραφική πρόκληση με στήριξη της γυναίκας στην εργασία, της μητέρας,

κοινωνικές πολιτικές για το παιδί, ειδικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης
και πλαίσιο για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών.

«Σε μία συγκυρία που η κυβέρνηση Μητσοτάκη βρίσκεται πλήρως απομονωμένη και σε
ελεύθερη πτώση, τόσο από την αδιαφορία- απροθυμία αντιμετώπισης της έκρηξης της
ακρίβειας όσο κι από το πρωτοφανές σκάνδαλο παρακρατικής πρακτικής με τις υποκλοπές
πολιτικών αντιπάλων και δημοσιογράφων και την εξόφθαλμη επιχείρηση συγκάλυψής του, ο
Αλέξης Τσίπρας ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για να ξεδιπλώσει ένα πλήρες, ολιστικό και
κοστολογημένο πρόγραμμα διακυβέρνησης για δικαιοσύνη παντού, ανάπτυξη και προστασία
για όλους», υπογραμμίζουν οι συνεργάτες του.

Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για επίγνωση των δυσκολιών, αλλά και της δυσπιστίας μερίδας των πολιτών
προς το σύνολο του πολιτικού κόσμου, γι’ αυτό και στόχος είναι η δημιουργία μίας νέας σχέσης
εμπιστοσύνης προκειμένου να αμβλυνθούν ανισότητες που διαρκώς οξύνονται, να βελτιωθεί η ζωή των
πολιτών και να αποκατασταθούν όσο το δυνατό περισσότερες αδικίες.

«Η κοινωνική ανάγκη για Δικαιοσύνη είναι πιο επίκαιρη από ποτέ και διαπερνά όλους τους τομείς της
καθημερινότητας και της ζωής: Από την κοινωνική, οικονομική και φορολογική Δικαιοσύνη μέχρι την
αποκατάσταση του κράτους δικαίου και της θεσμικής ομαλότητας, που έχουν δώσει επί Μητσοτάκη τη
θέση τους στην κανονικοποίηση της καταστρατήγησης του Συντάγματος, των θεσμών και την
εγκαθίδρυση ενός συντηρητικού κι όπως επιβεβαιώθηκε πρόσφατα και παρακρατικού καθεστώτος, μακριά
από τις ευρωπαϊκές και προοδευτικές αξίες. Την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης, ως απερχόμενος
πρωθυπουργός, μετά από έναν τριετή κύκλο διάψευσης προσδοκιών, πραγματοποίησε την τελευταία του
παρουσία στη ΔΕΘ, ο κ. Τσίπρας θα εμφανιστεί με την ευθύνη του αυριανού πρωθυπουργού, με την ομιλία
του να χαρακτηρίζεται οραματική, αφού στόχος του δεν θα είναι να θίξει τα κακώς κείμενα και τις
παταγώδεις αποτυχίες του κ. Μητσοτάκη, που ούτως ή άλλως είναι πλέον εμφανείς στη ζωή και την
καθημερινότητα των πολιτών, αλλά να αναπτύξει ένα παντελώς διαφορετικό, δημοκρατικό και
προοδευτικό μοντέλο και πρόγραμμα διακυβέρνησης», επισημαίνουν στην Κουμουνδούρου.

Όπως προσθέτουν, απέναντι σε μία κυβέρνηση κι έναν πρωθυπουργό που αδυνατεί όχι μόνο να
κατανοήσει, αλλά ακόμα και να ακούσει τα προβλήματα των πολιτών, που αδιαφορεί για τα αδιέξοδά
τους κι έχει τη λογική πως «όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει», ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης θα δείξει συγκεκριμένα, προγραμματικά, αλλά κι οραματικά τι σημαίνει προοδευτική
διακυβέρνηση.

«Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που απαντά στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών, που
μέσα στην υπαρκτή διεθνή συγκυρία γιγαντώνονται από τις πολιτικές που ακολουθεί ο κ.
Μητσοτάκης προς όφελος συγκεκριμένων συμφερόντων», καταλήγουν στον ΣΥΡΙΖΑ.
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Τσίπρας από 86η ΔΕΘ: Στήριξη στο δημόσιο χαρακτήρα των Πανεπιστημίων
Τσίπρας από 86η ΔΕΘ: Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ξεναγήθηκε στα περίπτερα της Έκθεσης και συνομίλησε με
διοικήσεις, φορείς και φοιτητές.

Τη στήριξή του στο δημόσιο χαρακτήρα της Ανώτατης Εκπαίδευσης εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ –
Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέφτηκε τα περίπτερα των πανεπιστημίων στην
86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), συζήτησε με τις διοικήσεις τους και φοιτητές, και ενημερώθηκε
για τις διακρίσεις και τις επιτυχίες τους, που τις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα συνεργασίας
ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές.

Ο κ. Τσίπρας παρέμεινε στον χώρο όπου συμμετέχουν φορείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της
τεχνολογίας για περισσότερη επί μία ώρα. Αρχικά επισκέφτηκε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπου
ενημερώθηκε για τα προγράμματα του.
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Ακολούθησε το περίπτερο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου τον υποδέχτηκε ο
πρύτανης, Νίκος Παπαϊωάννου και ο κ.Τσίπρας πληροφορήθηκε για την πλατφόρμα προγραμματισμού για
όλους, το DuckyCode και διαπίστωσε πως πρόκειται για μία πολύ «έξυπνη πλατφόρμα».

Ο κ. Τσίπρας πέρασε επίσης από τα περίπτερα των Πανεπιστημίων Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, το
Διεθνές Πανεπιστήμιο, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας όπου του χάρισαν μία γραβάτα, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Είδε αγωνιστικές μοτοσικλέτες που έφτιαξαν οι φοιτητές με όριο ταχύτητας τα 180χλμ/ώρα, αγωνιστικά
αυτοκίνητα τύπου φόρμουλα, ενώ στάθηκε γι’ αρκετή ώρα στην ομάδα Αεροδιαστημικής του ΑΠΘ (ASAT).

Εκεί, συνομίλησε με φοιτητές για τις διακρίσεις που έχει λάβει η συγκεκριμένη ομάδα σε παλαιότερους
διαγωνισμούς, αλλά και γι αυτόν που θα συμμετέχουν τον Οκτώβριο στην Πορτογαλία, ενώ ο κ.Τσίπρας
έκανε ερωτήσεις στους φοιτητές για τον τρόπο σχεδιασμού των πυραύλων και των αεροπλάνων.
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Στη διάρκεια της περιήγησης του κ. Τσίπρα σε περίπτερα των πανεπιστημίων, υπήρξε έντονος διάλογος,
σε μικρή απόσταση από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ανάμεσα στη βουλευτή, Κατερίνα Νοτοπούλου και
τον πρύτανη του ΑΠΘ, Νίκο Παπαϊωάννου, με αφορμή τα χθεσινά επεισόδια στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο.

«Είναι ντροπή και κρίμα για το πανεπιστήμιο αυτό που συμβαίνει. Δεν έχει καμία δουλειά η αστυνομία στο
Πανεπιστήμιο» είπε η κ. Νοτοπούλου και ο κ. Παπαϊωάννου της απάντησε:

«Εγώ εφαρμόζω το νόμο. Είμαι θεσμικός και όλα τα υπόλοιπα θα τα δείτε εσείς που είστε πολιτικός, εγώ
είμαι πρύτανης. Ό,τι επιχειρησιακό θέμα έχετε απευθυνθείτε στην Ελληνική Αστυνομία, όχι σ’ εμένα».

Λίγο πριν αναχωρήσει από το συγκεκριμένο περίπτερο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφτηκε και το σταντ
του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων – Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ).

«Δεν θα σας πω τίποτα, να έχετε αγωνία για το βράδυ στην ομιλία μου» είπε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την
επίσκεψή του στο περίπτερο των επιμελητηρίων, αφού άκουσε προσεκτικά τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ,
Γιώργο Καββαθά και τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.

Αμφότεροι του έθεσαν το θέμα της ενεργειακής κρίσης και αναφέρθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ τον
ρώτησαν τι μέτρα προτίθεται να ανακοινώσει κατά την ομιλία του από το βήμα της ΔΕΘ για τη στήριξη
των επαγγελματιών και πιο συγκεκριμένα των μικρομεσαίων.

Συγχαρητήρια του Αλ. Τσίπρα στους πυροσβέστες
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ επισκέφτηκε το περίπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος και συνεχάρη το
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δυναμικό του για τις διαρκείς προσπάθειες στην κατάσβεση των πυρκαγιών.

Ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Αλέξιος Ράπανος, του απένειμε τιμητική
πλακέτα, και λίγο πριν αναχωρήσει ο κ. Τσίπρας έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών το εξής μήνυμα: «Πάντα
δίπλα στον Πολίτη με αυταπάρνηση. Εύχομαι δύναμη και αντοχές σε όλους και όλες τους πυροσβέστες και
τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα στην κοινωνία».

Επίσης, ο κ.Τσίπρας επισκέφτηκε το περίπτερο όπου φιλοξενείται το επετειακό αφιέρωμα για τα 100
χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή με τίτλο «1922-2022: Κύματα προσφυγιάς – Κράματα μνήμης».

Συναντήθηκε με εργαζόμενους του Μετρό, παρουσία του πρώην προέδρου της Αττικό Μετρό ΑΕ, Γιάννη
Μυλόπουλου και ακολούθως επισκέφτηκε το περίπτερο 7 όπου στεγάζονται εταιρείες και επιχειρήσεις
ανάπτυξης και επενδύσεων.
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Είδε από κοντά ένα ρομποτάκι του Ιδρύματος Τεχνολογίας και ‘Ερευνας, ενώ πέρασε από τα σταντ της
Ακαδημίας Αθηνών, του Thess intec όπου συνομίλησε με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Νίκο
Ευθυμιάδη, του ΕΣΠΑ και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Σε επίτιμο μέλος του Γ.Σ. Ηρακλής ανακηρύχθηκε ο κ. Τσίπρας, κατά την επίσκεψη του στο περίπτερο της
ομάδας. Ο πρόεδρος του Γ.Σ. Ηρακλής, Φώτης Θέος, τον ευχαρίστησε για τη βοήθειά του όσον αφορά τη
σωτηρία του συλλόγου, ενώ του μίλησε για τα σχέδια των κυανόλευκων να δημιουργηθεί γήπεδο στους
Χορτατζήδες.

Στο περίπτερο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ οι υπεύθυνοι του χάρισαν τις νέες ασπρόμαυρες φανέλες της σεζόν για τον
ίδιο αλλά και για τα παιδιά του.
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Ο κ. Τσίπρας κατά την περιοδεία επισκέφτηκε ακόμη τα περίπτερα της Ναυτεμπορικής, της Ελληνικής
Εταιρείας Ανακύκλωσης και των Ευέλικτων Οργανικών Φωτοβολταϊκών όπου είχε συνάντηση με τον
καθηγητή, Στέργιο Λογοθετίδη.

Περνώντας από το περίπτερο της μπύρας «Νύμφη» οι υπεύθυνοι θέλησαν να τον κεράσουν ένα ποτήρι, με
τον κ.Τσίπρα, όμως, να δηλώνει χαριτολογώντας πως «εάν ξεκινήσουμε από τώρα τις μπύρες δεν θα
κάνουμε δουλειά». Ωστόσο, υποσχέθηκε πώς θα την δοκιμάσει κάποια στιγμή στο μέλλον.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έκανε αρκετές στάσεις στους χώρους της
ΔΕΘ για να βγει φωτογραφίες με τους επισκέπτες που του ζητούσαν μία σέλφι, ενώ συνοδευόταν από
βουλευτές και στελέχη του κόμματος.

Πριν από την περιοδεία του στην 86η ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προδευτική Συμμαχία μετέβη στο
εργοστάσιο της εταιρίας «Μαλαματίνα» στο Καλοχώρι και συναντήθηκε με τους απεργούς.

Ο κ. Τσίπρας εξέφρασε την αμέριστη υποστήριξή του στον αγώνα που κάνουν, υπογραμμίζοντας
ταυτόχρονα ότι ο αγώνας τους είναι αγώνας όλων των εργαζομένων στη χώρα.
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Στη συνομιλία που είχε με τους απεργούς χαρακτήρισε «έκτρωμα» το νόμο Χατζηδάκη και δεσμεύτηκε για
την κατάργησή του διότι όπως είπε «αυτό αυτό θα είναι το μέλλον αν αφήσουμε αυτό το έκτρωμα μα
εφαρμοστεί στην πράξη».

«Η εταιρεία μπήκε σε σχέδιο εξυγίανσης όπου οι έλληνες φορολογούμενοι πλήρωσαν τις ασφαλιστικές
εισφορές και ένα μέρος του χρέους και τώρα σας λένε 15 απολύσεις και ατομικές συμβάσεις. Να πούμε
την αλήθεια, τηρώντας το νόμο Χατζηδάκη», είπε ο κ. Τσίπρας.

https://www.flash.gr/politiki/2001161/tsipras-apo-86i-deth-stiriksi-sto-dimosio-xaraktira-ton-panepistimion


https://www.flash.gr/

 Publication date: 17/09/2022 15:42

 Alexa ranking (Greece): 430

 link

https://www.flash.gr/politiki/2001161/tsipras-apo-86i-deth-stiriksi-sto-dimosio-xaraktira-ton-panepistimion


https://www.flash.gr/

 Publication date: 17/09/2022 15:42

 Alexa ranking (Greece): 430

 link

Τόνισε ότι οι απεργοί της «Μαλαματίνα» δίνουν μια μάχη στην πρώτη γραμμή και δεν έχουν απλά την
αμέριστη στήριξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και «κάθε δημοκρατικού πολίτη και κάθε
εργαζόμενου που βλέπει με αγωνία το μέλλον της αβεβαιότητας που έχετε εσείς και στο δικό του
μέλλον».

Ο ίδιος σημείωσε ότι θέλει να ενθαρρύνει την προσπάθεια που κάνουν με τον αγώνα τους και τόνισε ότι
πρέπει να ξέρουν αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, ότι δεν θα είναι εύκολο να έχουν και την πίτα
ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο. «Χωρίς τους εργαζόμενους, καμία επιχείρηση δεν πάει μπροστά. Αυτή η
λογική της συρρίκνωσης των εργασιακών δικαιωμάτων και των μισθών και της αύξησης της
κερδοφορίας είναι μια λογική που θα οδηγήσει σε αδιέξοδο και τις επιχειρήσεις και την οικονομία».

Ο πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων στη «Μαλαματίνα», Γιάννης Φραγγίδης, είπε ότι οι απεργοί
ζητούν την τήρηση της νομιμότητας και όσων έχουν συμφωνηθεί με την εταιρεία. Όπως ανέφερε, οι
εργαζόμενοι έβαλαν πλάτη στο σχέδιο εξυγίανσης της εταιρείας με 20% περικοπή του μισθού τους, σε
μισθούς που φθάνουν τα 900 και τα 1200 ευρώ ύστερα από 30 χρόνια εργασίας.

«Εμείς τηρούμε την δικαστική απόφαση του σχεδίου και η διοίκηση τηρεί το νόμο Χατζηδάκη», επισήμανε
ο πρόεδρος του σωματείου.

Οι απεργοί χάρισαν στον κ.Τσίπρα ένα μπλουζάκι που γράφει: «Απεργοί ΜαλαΜΑΤίνα- Μια φωνή μια
γροθιά» κι εξήγησαν τον συμβολισμό με τα 3 μαύρα γράμματα (ΜΑΤ), με τον οποίο όπως είπαν ήθελαν να
καταδείξουν την διαμαρτυρία τους για την έντονη αστυνομική παρουσία με την οποία έρχονται
αντιμέτωποι τους τελευταίους δύο μήνες της απεργίας.
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Τσίπρας – ΔΕΘ: Στήριξη στο δημόσιο χαρακτήρα των πανεπιστημίων
Newsroom

Τη στήριξή του στο δημόσιο χαρακτήρα της Ανώτατης Εκπαίδευσης εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ –
Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέφτηκε τα περίπτερα των πανεπιστημίων στην
86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), συζήτησε με τις διοικήσεις τους και φοιτητές, και ενημερώθηκε
για τις διακρίσεις και τις επιτυχίες τους, που τις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα συνεργασίας
ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές.

Ο κ. Τσίπρας παρέμεινε στον χώρο όπου συμμετέχουν φορείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της
τεχνολογίας για περισσότερη επί μία ώρα. Αρχικά επισκέφτηκε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπου
ενημερώθηκε για τα προγράμματα του. Ακολούθησε το περίπτερο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, όπου τον υποδέχτηκε ο πρύτανης, Νίκος Παπαϊωάννου και ο κ.Τσίπρας πληροφορήθηκε για
την πλατφόρμα προγραμματισμού για όλους, το DuckyCode και διαπίστωσε πως πρόκειται για μία πολύ
«έξυπνη πλατφόρμα».

Ο κ. Τσίπρας πέρασε επίσης από τα περίπτερα των Πανεπιστημίων Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, το
Διεθνές Πανεπιστήμιο, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας όπου του χάρισαν μία γραβάτα, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Είδε αγωνιστικές μοτοσικλέτες που έφτιαξαν οι φοιτητές με όριο ταχύτητας τα 180χλμ/ώρα, αγωνιστικά
αυτοκίνητα τύπου φόρμουλα, ενώ στάθηκε γι’ αρκετή ώρα στην ομάδα Αεροδιαστημικής του ΑΠΘ (ASAT).
Εκεί, συνομίλησε με φοιτητές για τις διακρίσεις που έχει λάβει η συγκεκριμένη ομάδα σε παλαιότερους
διαγωνισμούς, αλλά και γι αυτόν που θα συμμετέχουν τον Οκτώβριο στην Πορτογαλία, ενώ ο κ.Τσίπρας
έκανε ερωτήσεις στους φοιτητές για τον τρόπο σχεδιασμού των πυραύλων και των αεροπλάνων.

Στη διάρκεια της περιήγησης του κ. Τσίπρα σε περίπτερα των πανεπιστημίων, υπήρξε έντονος διάλογος,
σε μικρή απόσταση από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ανάμεσα στη βουλευτή, Κατερίνα Νοτοπούλου και
τον πρύτανη του ΑΠΘ, Νίκο Παπαϊωάννου, με αφορμή τα χθεσινά επεισόδια στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο. «Είναι ντροπή και κρίμα για το πανεπιστήμιο αυτό που συμβαίνει. Δεν έχει καμία δουλειά η
αστυνομία στο Πανεπιστήμιο» είπε η κ. Νοτοπούλου και ο κ. Παπαϊωάννου της απάντησε: «Εγώ εφαρμόζω
το νόμο. Είμαι θεσμικός και όλα τα υπόλοιπα θα τα δείτε εσείς που είστε πολιτικός, εγώ είμαι πρύτανης.
Ό,τι επιχειρησιακό θέμα έχετε απευθυνθείτε στην Ελληνική Αστυνομία, όχι σ’ εμένα».

Λίγο πριν αναχωρήσει από το συγκεκριμένο περίπτερο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφτηκε και το σταντ
του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων – Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ).

«Δεν θα σας πω τίποτα, να έχετε αγωνία για το βράδυ»

«Δεν θα σας πω τίποτα, να έχετε αγωνία για το βράδυ στην ομιλία μου» είπε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την
επίσκεψή του στο περίπτερο των επιμελητηρίων, αφού άκουσε προσεκτικά τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ,
Γιώργο Καββαθά και τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.
Αμφότεροι του έθεσαν το θέμα της ενεργειακής κρίσης και αναφέρθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ τον
ρώτησαν τι μέτρα προτίθεται να ανακοινώσει κατά την ομιλία του από το βήμα της ΔΕΘ για τη στήριξη
των επαγγελματιών και πιο συγκεκριμένα των μικρομεσαίων.

Συγχαρητήρια του Αλ. Τσίπρα στους πυροσβέστες

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ επισκέφτηκε το περίπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος και συνεχάρη το
δυναμικό του για τις διαρκείς προσπάθειες στην κατάσβεση των πυρκαγιών.
Ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Αλέξιος Ράπανος, του απένειμε τιμητική
πλακέτα, και λίγο πριν αναχωρήσει ο κ. Τσίπρας έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών το εξής μήνυμα: «Πάντα
δίπλα στον Πολίτη με αυταπάρνηση. Εύχομαι δύναμη και αντοχές σε όλους και όλες τους πυροσβέστες και
τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα στην κοινωνία».
Επίσης, ο κ.Τσίπρας επισκέφτηκε το περίπτερο όπου φιλοξενείται το επετειακό αφιέρωμα για τα 100
χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή με τίτλο «1922-2022: Κύματα προσφυγιάς – Κράματα μνήμης».
Συναντήθηκε με εργαζόμενους του Μετρό, παρουσία του πρώην προέδρου της Αττικό Μετρό ΑΕ, Γιάννη
Μυλόπουλου και ακολούθως επισκέφτηκε το περίπτερο 7 όπου στεγάζονται εταιρείες και επιχειρήσεις
ανάπτυξης και επενδύσεων. Είδε από κοντά ένα ρομποτάκι του Ιδρύματος Τεχνολογίας και ‘Ερευνας, ενώ
πέρασε από τα σταντ της Ακαδημίας Αθηνών, του Thess intec όπου συνομίλησε με τον πρόεδρο και
διευθύνοντα σύμβουλο Νίκο Ευθυμιάδη, του ΕΣΠΑ και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).
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Επίτιμο μέλος του Ηρακλή και οι φανέλες δώρο από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Σε επίτιμο μέλος του Γ.Σ. Ηρακλής ανακηρύχθηκε ο κ. Τσίπρας, κατά την επίσκεψη του στο περίπτερο της
ομάδας. Ο πρόεδρος του Γ.Σ. Ηρακλής, Φώτης Θέος, τον ευχαρίστησε για τη βοήθειά του όσον αφορά τη
σωτηρία του συλλόγου, ενώ του μίλησε για τα σχέδια των κυανόλευκων να δημιουργηθεί γήπεδο στους
Χορτατζήδες.
Στο περίπτερο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ οι υπεύθυνοι του χάρισαν τις νέες ασπρόμαυρες φανέλες της σεζόν για τον
ίδιο αλλά και για τα παιδιά του.
Ο κ. Τσίπρας κατά την περιοδεία επισκέφτηκε ακόμη τα περίπτερα της Ναυτεμπορικής, της Ελληνικής
Εταιρείας Ανακύκλωσης και των Ευέλικτων Οργανικών Φωτοβολταϊκών όπου είχε συνάντηση με τον
καθηγητή, Στέργιο Λογοθετίδη.
Περνώντας από το περίπτερο της μπύρας «Νύμφη» οι υπεύθυνοι θέλησαν να τον κεράσουν ένα ποτήρι, με
τον κ.Τσίπρα, όμως, να δηλώνει χαριτολογώντας πως «εάν ξεκινήσουμε από τώρα τις μπύρες δεν θα
κάνουμε δουλειά». Ωστόσο, υποσχέθηκε πώς θα την δοκιμάσει κάποια στιγμή στο μέλλον.
Κατά τη διάρκεια της περιοδείας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έκανε αρκετές στάσεις στους χώρους της
ΔΕΘ για να βγει φωτογραφίες με τους επισκέπτες που του ζητούσαν μία σέλφι, ενώ συνοδευόταν από
βουλευτές και στελέχη του κόμματος.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ-ΜΠΕ
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86Η ΔΕΘ: Τη στήριξή του στο δημόσιο χαρακτήρα των Πανεπιστημίων
εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας,
επισκέφτηκε σήμερα το πρωί τα περίπτερα των πανεπιστημίων στην 86η
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Τσίπρας εξέφρασε τη στήριξή του στο δημόσιο χαρακτήρα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς
συζήτησε με τις διοικήσεις τους και φοιτητές, και ενημερώθηκε για τις διακρίσεις και τις επιτυχίες τους,
που τις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα συνεργασίας ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό και τους
φοιτητές.

Ο κ. Τσίπρας παρέμεινε στον χώρο όπου συμμετέχουν φορείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της
τεχνολογίας για περισσότερη επί μία ώρα.

Αρχικά επισκέφτηκε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπου ενημερώθηκε για τα προγράμματα του.
Ακολούθησε το περίπτερο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου τον υποδέχτηκε ο
πρύτανης, Νίκος Παπαϊωάννου και ο κ.Τσίπρας πληροφορήθηκε για την πλατφόρμα προγραμματισμού για
όλους, το DuckyCode και διαπίστωσε πως πρόκειται για μία πολύ «έξυπνη πλατφόρμα».

Ο κ. Τσίπρας πέρασε επίσης από τα περίπτερα των Πανεπιστημίων Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, το
Διεθνές Πανεπιστήμιο, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας όπου του χάρισαν μία γραβάτα, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Είδε αγωνιστικές μοτοσικλέτες που έφτιαξαν οι φοιτητές με όριο ταχύτητας τα 180χλμ/ώρα, αγωνιστικά
αυτοκίνητα τύπου φόρμουλα, ενώ στάθηκε γι’ αρκετή ώρα στην ομάδα Αεροδιαστημικής του ΑΠΘ (ASAT).

Εκεί, συνομίλησε με φοιτητές για τις διακρίσεις που έχει λάβει η συγκεκριμένη ομάδα σε παλαιότερους
διαγωνισμούς, αλλά και γι αυτόν που θα συμμετέχουν τον Οκτώβριο στην Πορτογαλία, ενώ ο κ.Τσίπρας
έκανε ερωτήσεις στους φοιτητές για τον τρόπο σχεδιασμού των πυραύλων και των αεροπλάνων.

Στη διάρκεια της περιήγησης του κ. Τσίπρα σε περίπτερα των πανεπιστημίων, υπήρξε έντονος διάλογος,
σε μικρή απόσταση από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ανάμεσα στη βουλευτή, Κατερίνα Νοτοπούλου και
τον πρύτανη του ΑΠΘ, Νίκο Παπαϊωάννου, με αφορμή τα χθεσινά επεισόδια στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο.

«Είναι ντροπή και κρίμα για το πανεπιστήμιο αυτό που συμβαίνει. Δεν έχει καμία δουλειά η αστυνομία στο
Πανεπιστήμιο» είπε η κ. Νοτοπούλου και ο κ. Παπαϊωάννου της απάντησε: «Εγώ εφαρμόζω το νόμο. Είμαι
θεσμικός και όλα τα υπόλοιπα θα τα δείτε εσείς που είστε πολιτικός, εγώ είμαι πρύτανης. Ό,τι
επιχειρησιακό θέμα έχετε απευθυνθείτε στην Ελληνική Αστυνομία, όχι σ’ εμένα».

Λίγο πριν αναχωρήσει από το συγκεκριμένο περίπτερο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφτηκε και το σταντ
του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων – Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ).

«Δεν θα σας πω τίποτα, να έχετε αγωνία για το βράδυ»

«Δεν θα σας πω τίποτα, να έχετε αγωνία για το βράδυ στην ομιλία μου» είπε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την
επίσκεψή του στο περίπτερο των επιμελητηρίων, αφού άκουσε προσεκτικά τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ,
Γιώργο Καββαθά και τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.

Αμφότεροι του έθεσαν το θέμα της ενεργειακής κρίσης και αναφέρθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ τον
ρώτησαν τι μέτρα προτίθεται να ανακοινώσει κατά την ομιλία του από το βήμα της ΔΕΘ για τη στήριξη
των επαγγελματιών και πιο συγκεκριμένα των μικρομεσαίων.

Συγχαρητήρια του Αλ. Τσίπρα στους πυροσβέστες

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ επισκέφτηκε το περίπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος και συνεχάρη το
δυναμικό του για τις διαρκείς προσπάθειες στην κατάσβεση των πυρκαγιών.

Ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Αλέξιος Ράπανος, του απένειμε τιμητική
πλακέτα, και λίγο πριν αναχωρήσει ο κ. Τσίπρας έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών το εξής μήνυμα: «Πάντα
δίπλα στον Πολίτη με αυταπάρνηση. Εύχομαι δύναμη και αντοχές σε όλους και όλες τους πυροσβέστες και
τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα στην κοινωνία».
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Επίσης, ο κ.Τσίπρας επισκέφτηκε το περίπτερο όπου φιλοξενείται το επετειακό αφιέρωμα για τα 100
χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή με τίτλο «1922-2022: Κύματα προσφυγιάς – Κράματα μνήμης».
Συναντήθηκε με εργαζόμενους του Μετρό, παρουσία του πρώην προέδρου της Αττικό Μετρό ΑΕ, Γιάννη
Μυλόπουλου και ακολούθως επισκέφτηκε το περίπτερο 7 όπου στεγάζονται εταιρείες και επιχειρήσεις
ανάπτυξης και επενδύσεων.

Είδε από κοντά ένα ρομποτάκι του Ιδρύματος Τεχνολογίας και ‘Ερευνας, ενώ πέρασε από τα σταντ της
Ακαδημίας Αθηνών, του Thess intec όπου συνομίλησε με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Νίκο
Ευθυμιάδη, του ΕΣΠΑ και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Επίτιμο μέλος του Ηρακλή και οι φανέλες δώρο από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Σε επίτιμο μέλος του Γ.Σ. Ηρακλής ανακηρύχθηκε ο κ. Τσίπρας, κατά την επίσκεψη του στο περίπτερο της
ομάδας. Ο πρόεδρος του Γ.Σ. Ηρακλής, Φώτης Θέος, τον ευχαρίστησε για τη βοήθειά του όσον αφορά τη
σωτηρία του συλλόγου, ενώ του μίλησε για τα σχέδια των κυανόλευκων να δημιουργηθεί γήπεδο στους
Χορτατζήδες.
Στο περίπτερο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ οι υπεύθυνοι του χάρισαν τις νέες ασπρόμαυρες φανέλες της σεζόν για τον
ίδιο αλλά και για τα παιδιά του.

Ο κ. Τσίπρας κατά την περιοδεία επισκέφτηκε ακόμη τα περίπτερα της Ναυτεμπορικής, της Ελληνικής
Εταιρείας Ανακύκλωσης και των Ευέλικτων Οργανικών Φωτοβολταϊκών όπου είχε συνάντηση με τον
καθηγητή, Στέργιο Λογοθετίδη.

Περνώντας από το περίπτερο της μπύρας «Νύμφη» οι υπεύθυνοι θέλησαν να τον κεράσουν ένα ποτήρι, με
τον κ.Τσίπρα, όμως, να δηλώνει χαριτολογώντας πως «εάν ξεκινήσουμε από τώρα τις μπύρες δεν θα
κάνουμε δουλειά». Ωστόσο, υποσχέθηκε πώς θα την δοκιμάσει κάποια στιγμή στο μέλλον.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έκανε αρκετές στάσεις στους χώρους της
ΔΕΘ για να βγει φωτογραφίες με τους επισκέπτες που του ζητούσαν μία σέλφι, ενώ συνοδευόταν από
βουλευτές και στελέχη του κόμματος.

Συνάντηση με τους απεργούς της «Μαλαματίνα»

Πριν από την περιοδεία του στην 86η ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προδευτική Συμμαχία μετέβη στο
εργοστάσιο της εταιρίας «Μαλαματίνα» στο Καλοχώρι και συναντήθηκε με τους απεργούς.

Ο κ. Τσίπρας εξέφρασε την αμέριστη υποστήριξή του στον αγώνα που κάνουν, υπογραμμίζοντας
ταυτόχρονα ότι ο αγώνας τους είναι αγώνας όλων των εργαζομένων στη χώρα.

Στη συνομιλία που είχε με τους απεργούς χαρακτήρισε «έκτρωμα» το νόμο Χατζηδάκη και δεσμεύτηκε για
την κατάργησή του διότι όπως είπε «αυτό αυτό θα είναι το μέλλον αν αφήσουμε αυτό το έκτρωμα μα
εφαρμοστεί στην πράξη».

«Η εταιρεία μπήκε σε σχέδιο εξυγίανσης όπου οι έλληνες φορολογούμενοι πλήρωσαν τις ασφαλιστικές
εισφορές και ένα μέρος του χρέους και τώρα σας λένε 15 απολύσεις και ατομικές συμβάσεις. Να πούμε
την αλήθεια, τηρώντας το νόμο Χατζηδάκη», είπε ο κ. Τσίπρας.

Τόνισε ότι οι απεργοί της «Μαλαματίνα» δίνουν μια μάχη στην πρώτη γραμμή και δεν έχουν απλά την
αμέριστη στήριξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και «κάθε δημοκρατικού πολίτη και κάθε
εργαζόμενου που βλέπει με αγωνία το μέλλον της αβεβαιότητας που έχετε εσείς και στο δικό του
μέλλον».

Ο ίδιος σημείωσε ότι θέλει να ενθαρρύνει την προσπάθεια που κάνουν με τον αγώνα τους και τόνισε ότι
πρέπει να ξέρουν αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, ότι δεν θα είναι εύκολο να έχουν και την πίτα
ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο. «Χωρίς τους εργαζόμενους, καμία επιχείρηση δεν πάει μπροστά.

Αυτή η λογική της συρρίκνωσης των εργασιακών δικαιωμάτων και των μισθών και της αύξησης της
κερδοφορίας είναι μια λογική που θα οδηγήσει σε αδιέξοδο και τις επιχειρήσεις και την οικονομία».

Ο πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων στη «Μαλαματίνα», Γιάννης Φραγγίδης, είπε ότι οι απεργοί
ζητούν την τήρηση της νομιμότητας και όσων έχουν συμφωνηθεί με την εταιρεία.

Όπως ανέφερε, οι εργαζόμενοι έβαλαν πλάτη στο σχέδιο εξυγίανσης της εταιρείας με 20% περικοπή του
μισθού τους, σε μισθούς που φθάνουν τα 900 και τα 1200 ευρώ ύστερα από 30 χρόνια εργασίας.
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«Εμείς τηρούμε την δικαστική απόφαση του σχεδίου και η διοίκηση τηρεί το νόμο Χατζηδάκη», επισήμανε
ο πρόεδρος του σωματείου.

Οι απεργοί χάρισαν στον κ.Τσίπρα ένα μπλουζάκι που γράφει: «Απεργοί ΜαλαΜΑΤίνα- Μια φωνή μια
γροθιά» κι εξήγησαν τον συμβολισμό με τα 3 μαύρα γράμματα (ΜΑΤ), με τον οποίο όπως είπαν ήθελαν να
καταδείξουν την διαμαρτυρία τους για την έντονη αστυνομική παρουσία με την οποία έρχονται
αντιμέτωποι τους τελευταίους δύο μήνες της απεργίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Με το Προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων συναντήθηκε ο νέος Γενικός
Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης

Ανταλλαγή απόψεων για θέματα που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση και στη λειτουργία των
Πανεπιστημίων είχε ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Καθηγητής Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας κατά τη χθεσινή συνάντησή του με το Προεδρείο
της Συνόδου των Πρυτάνεων.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Γενικού Γραμματέα
Ανώτατης Εκπαίδευσης με το Προεδρείο της Συνόδου, η οποία πραγματοποιήθηκε με την παρουσία
του Προεδρεύοντα Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή, Πρύτανη Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του
Καθηγητή Θεόδωρου Θεοδουλίδη, Πρύτανη  Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και μέσω
τηλεδιάσκεψης με τον Καθηγητή Ανδρέα Φλώρο, Πρύτανη Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ο  κ. Ζώρας  δήλωσε ότι θα συνεργασθεί στενά με το Πανεπιστήμια της χώρας για την εφαρμογή του ν.
4957/2022 με τίτλο «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα», δίνοντας έμφαση στην
στήριξη και αναβάθμιση της δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα. Παράλληλα, ο Γενικός
Γραμματέας ενημέρωσε το Προεδρείο για τα μέτρα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα οποία
εντάσσονται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Κοινωνικής Στέγασης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και
εξειδίκευσε η Υπουργός Νίκη Κεραμέως και αφορούν στη στήριξη της στέγης των φοιτητών/σπουδαστών
με την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος και την ανέγερση νέων φοιτητικών εστιών σε 5 ΑΕΙ της χώρας.
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Νέα συνεργασία για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με στόχο την
ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας

Στη λειτουργική συνεργασία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων
προγραμμάτων δράσεων και συνεργειών, προκειμένου να ενισχυθούν κρίσιμοι
τομείς, όπως η νεανική επιχειρηματικότητα, οι τοπικές επιχειρήσεις, οι
τεχνολογικές καινοτομίες, οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού και η
προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, προσβλέπει, μεταξύ άλλων, το
σύμφωνο συνεργασίας του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής και του
Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής.

 

Ειδικότερα, μέσα από τη λειτουργική συνεργασία των δύο φορέων θα προωθηθεί η ανάπτυξη δράσεων
στις εξής γενικές κατευθύνσεις:
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1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑ.Δ.Α ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
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Περιφέρεια Αττική και ΠΑ.Α.Α στο πλευρό των νέων
Σύμφωνο συνεργασίας της Περιφέρειας
Αττικής με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

για την ανάπτυξη δράσεων τόνωσης

της οικονομίας και ενίσχυσης της νεανικής

επιχειρηματικότητας υπέγραψαν
ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης
και ο πρύτανης του ΠΑ.Δ.Α Παναγιώτης

Καλδής Το σύμφωνο αφορά τη λειτουργική

συνεργασία για τον σχεδιασμό
και την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων

δράσεων και συνεργειών
προκειμένου να ενισχυθούν κρίσιμοι τομείς

όπως η νεανική επιχειρηματικότητα
οι τοπικές επιχειρήσεις οι τεχνολογικές
καινοτομίες οι δεξιότητες του ανθρώπι¬

νου δυναμικού και η προοπτική δημιουργίας
νέων θέσεων εργασίας Υπενθυμίζεται

ότι ήδη με αντίστοιχη πρωτοβουλία
του περιφερειάρχη Αττικής Γ Πατού
λη και σύμφωνα με προγραμματική
σύμβαση με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Αθηνών και το Περιφερειακό Ταμείο
Ανάπτυξης Αττικής δρομολογήθηκε η

αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του δημόσιου

Λυσσιατρείου και Απολυμαντηρί
ου με την ίδρυση Κέντρου Καινοτομίας
Επιχειρηματικότητας Αγροδιατροφής και
Αντιμετώπισης Αγροδιατροφικών Κρίσεων

αλλά και τη λειτουργία του ως Πο
λυχώρος Πολιτισμού
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Σύμφωνο Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής-Περιφέρειας για τόνωση της
οικονομίας

Σύμφωνο συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για την
ανάπτυξη δράσεων τόνωσης της οικονομίας και ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας

Γ. Πατούλης: «Σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα και με εφόδια την έρευνα και την
εκπαίδευση, ενθαρρύνουμε την νεανική επιχειρηματικότητα και συμβάλλουμε στη διεύρυνση
θέσεων εργασίας»

Στη λειτουργική συνεργασία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων
δράσεων και συνεργειών, προκειμένου να ενισχυθούν κρίσιμοι τομείς, όπως η νεανική
επιχειρηματικότητα, οι τοπικές επιχειρήσεις, οι τεχνολογικές καινοτομίες, οι δεξιότητες του
ανθρώπινου δυναμικού και η προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, προσβλέπει, μεταξύ
άλλων, το σύμφωνο συνεργασίας του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής  και του
Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής, το οποίο υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης με τον
Πρύτανη καθηγητή Παναγ. Καλδή.

Ειδικότερα, μέσα από τη λειτουργική συνεργασία των δύο φορέων θα προωθηθεί η ανάπτυξη δράσεων
στις εξής γενικές κατευθύνσεις:

1. Εκτίμηση μέτρων και πρωτοβουλιών για την προώθηση συνεργασιών και την οργάνωση
συμμετοχικών διαδικασιών με τοπικούς φορείς για το σχεδιασμό σχεδίων δράσεων
προτεραιότητας και δυνατότητα συνεργειών με άλλους φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.

2. Διερεύνηση της βιωσιμότητας της οικονομικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης  στην περιοχή
της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα στη Δυτική Αττική και Δυτική Αθήνα .

3. Εκτίμηση του τοπικού δυναμικού συμπεριλαμβανομένου του τεχνικά και οικονομικά
εκμεταλλεύσιμου δυναμικού στην περιοχή της Περιφέρειας Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις
απαραίτητες χωροταξικές και οικονομικές παραμέτρους.

4. Σχεδιασμός, επεξεργασία και υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων της Περιφέρειας Αττικής, στο
πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής της, για την προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων
εργασίας, την προσέλκυση επενδύσεων και την εξασφάλιση υψηλότερου επίπεδου
ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης.

5. Ανάπτυξη δράσεων διερεύνησης και εξέλιξης «κρίσιμων» επιχειρηματικών κλάδων και
επαγγελματικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής στη βάση παρακολούθησης
μελλοντικών τεχνολογικών, οικονομικών και θεσμικών αλλαγών καθώς και εκτίμηση των
μεσοπρόθεσμων στόχων για τη συμβολή της Περιφέρειας Αττικής στους εθνικούς στόχους που
έχουν τεθεί με ορίζοντα το 2030, με έμφαση στη στοχευμένη διασύνδεση της πανεπιστημιακής
έρευνας και της αγοράς εργασίας.

6. Σχεδιασμός μηχανισμού αποτύπωσης και παρακολούθησης των μεταβολών του επιχειρηματικού και
οικονομικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής με στόχο την ανάπτυξη κατάλληλων δράσεων
υποστήριξης και ενδυνάμωσης των τοπικών επιχειρήσεων  σε ό,τι αφορά, μεταξύ άλλων τη
νεοφυή επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη περιοχών της περιφέρειας και ειδικότερα της Δυτικής
Αττικής και Δυτικής Αθήνας και την επιχειρηματική δραστηριότητα, τον κλάδο των υπηρεσιών
εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), του τουρισμού, των επιστημών των τροφίμων, της δημόσιας
υγείας, του πολιτισμού, της  ενέργειας.
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7. Ανάπτυξη δράσεων ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού σε επίπεδο επαγγελματικών και
ψηφιακών δεξιοτήτων με σκοπό την ενίσχυση της ψηφιακής ετοιμότητας και της αναβάθμισης του
ψηφιακού επιπέδου στο πλαίσιο της νέας «ψηφιακής εποχής».

8. Ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης , της καινοτομίας και των συνεργατικών σχηματισμών
(clusters), μέσω και της δημιουργίας κέντρου αριστείας στον τομέα της επιστήμης των δεδομένων
(datascience) και της τεχνητής νοημοσύνη

9. Αξιοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών άλλων περιφερειών και πανεπιστημίων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

10. Συνδιοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων εκμάθησης δια βίου μάθησης, προγραμμάτων e-learning,
επιστημονικών συναντήσεων, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, και συμμετοχών σε διεθνή fora και
διεθνείς θεματικές εκθέσεις.

11. Συνεργασία-δικτύωση μεταξύ των ερευνητικών εργαστηρίων, ομάδων, υπηρεσιών των Μερών, και
από κοινού αξιοποίηση υπαρχόντων υποδομών και τεχνογνωσίας.

12. Συνεργασία για θέματα σχεδιασμού και ανασχεδιασμού του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ΕΣΠΑ
2021-2027, όσον αφορά σε δράσεις επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, συνεργασιών επιχειρήσεων
και εξωστρέφειας, από κοινού συμμετοχής στη διερεύνηση/ωρίμανση προτάσεων έργων, τα οποία
δύνανται να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκές και διεθνείς δραστηριότητες, ερευνητικά ή άλλα
Προγράμματα όπως π.χ. ErasmusPlusKA2, HORIZON, MED, ΙΝΤΕRREGEurope, που αποτελούν έναν
δυνητικά αναπτυξιακό μηχανισμό και επιστημονικά πεδία κοινού επιστημονικού ενδιαφέροντος.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη, με αντίστοιχη πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, και σύμφωνα
με προγραμματική σύμβαση με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Περιφερειακό Ταμείο
Ανάπτυξης Αττικής, δρομολογήθηκε η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του δημόσιου Λυσσιατρείου και
Απολυμαντηρίου με την ίδρυση «Κέντρου Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας, Αγροδιατροφής και
Αντιμετώπισης Αγροδιατροφικών Κρίσεων», αλλά και την λειτουργία του ως Πολυχώρος Πολιτισμού.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης  επισημαίνει σχετικά:

«Αξιοποιώντας τις δυνάμεις και τις δυνατότητες της επιστημονικής κοινότητας, δημιουργούμε τις
προϋποθέσεις, οι οποίες αφενός θα διασυνδέσουν την πανεπιστημιακή έρευνα με την αγορά εργασίας,
αφετέρου θα ενθαρρύνουν τους νέους ανθρώπους που θέλουν να μετέχουν στον επιχειρηματικό στίβο.
Δίνοντας έμφαση στην καινοτομία, την έρευνα και την εκπαίδευση, προχωρούμε στην στενή, λειτουργική
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, προκειμένου, να ενδυναμώσουμε το ανθρώπινο δυναμικό
σε επίπεδο επαγγελματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων και να ενισχύσουμε την τεχνολογική ανάπτυξη και
καινοτομία, με στόχο την βιωσιμότητα της οικονομικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης στην Περιφέρειά
μας και ειδικότερα στη Δυτική Αττική και Δυτική Αθήνα».
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ΠΑΔΑ: Αφιερωματική εκδήλωση μνήμης για τη Μικρασιατική Καταστροφή
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής τίμησε τα 100 χρόνια συλλογικής μνήμης από τη
Μικρασιατική Καταστροφή σε ειδική εκδήλωση στο Συνεδριακό Κέντρο «Περικλής Ν. Λύτρας»
στην Πανεπιστημιούπολη Αιγάλεω που περιλάμβανε βιβλιοπαρουσιάσεις και χορωδιακές
αναφορές.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Καθηγητής Παναγιώτης Ε.
Καλδής.

Στη συνέχεια, υπήρξε ιστορική αναδρομή στα γεγονότα βάσει και του σχετικού βιβλίου του από τον
Πρόεδρο του Τμήματος Aρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΠΑΔΑ,
Καθηγητή Γεώργιο Γιαννακόπουλο.

Τέλος, ομιλία παρέθεσε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών Αιγάλεω «Νέες Κυδωνίες», Γιάννης
Κουτούλιας και αναφέρθηκε και στη στενή συνεργασία του ΠΑΔΑ με το Μουσείο Μικρασιατικού
Πολιτισμού Αιγάλεω. Αποσπάσματα από βιώματα Ελλήνων Μικρασιατών εκφώνησε ο Παναγιώτης
Σπηλιόπουλος.

Σε όλους όσοι παρέστησαν στην εκδήλωση διανεμήθηκαν τα πονήματα των δυο προαναφερθέντων
εισηγητών «ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΜΝΗΜΕΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ» (‘Αννα Δασκαλάκη-Γιάννης Κουτούλιας) και
«ΓΙΑ ΤΗ ΣΜΥΡΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ» (Γιώργος Α. Γιαννακόπουλος).

Στην είσοδο του Συνεδριακού Κέντρου, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να δουν μουσειακά
αντικείμενα, καθώς και να γευτούν μικρασιατικά κεράσματα.
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Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
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Συμφωνία-σταθμός Περιφέρειας και Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής
Συνεργασία με εφόδια την έρευνα και την εκπαίδευση, για ανάπτυξη δράσεων σε δώδεκα
κατευθύνσεις – Ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας

|> Στη λειτουργική συνεργασία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων
δράσεων και συνεργειών, προκειμένου να ενισχυθούν κρίσιμοι τομείς, όπως η νεανική
επιχειρηματικότητα, οι τοπικές επιχειρήσεις, οι τεχνολογικές καινοτομίες, οι δεξιότητες του
ανθρώπινου δυναμικού και η προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, προσβλέπει, μεταξύ
άλλων, το σύμφωνο συνεργασίας του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής  και του
Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής, το οποίο υπέγραψε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης με τον
πρύτανη καθηγητή Παναγιώτη Καλδή.

Ειδικότερα, μέσα από τη λειτουργική συνεργασία των δύο φορέων θα προωθηθεί η ανάπτυξη δράσεων
στις εξής γενικές κατευθύνσεις:

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη, με αντίστοιχη πρωτοβουλία του περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, και σύμφωνα
με προγραμματική σύμβαση με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Περιφερειακό Ταμείο
Ανάπτυξης Αττικής, δρομολογήθηκε η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του δημόσιου Λυσσιατρείου και
Απολυμαντηρίου με την ίδρυση ‘’Κέντρου Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας, Αγροδιατροφής και
Αντιμετώπισης Αγροδιατροφικών Κρίσεων’’, αλλά και την λειτουργία του ως Πολυχώρος Πολιτισμού.

Ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισημαίνει σχετικά: «Αξιοποιώντας τις δυνάμεις και τις
δυνατότητες της επιστημονικής κοινότητας, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις, οι οποίες αφενός θα
διασυνδέσουν την πανεπιστημιακή έρευνα με την αγορά εργασίας, αφετέρου θα ενθαρρύνουν τους νέους
ανθρώπους που θέλουν να μετέχουν στον επιχειρηματικό στίβο. Δίνοντας έμφαση στην καινοτομία, την
έρευνα και την εκπαίδευση, προχωρούμε στην στενή, λειτουργική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, προκειμένου, να ενδυναμώσουμε το ανθρώπινο δυναμικό σε επίπεδο επαγγελματικών και
ψηφιακών δεξιοτήτων και να ενισχύσουμε την τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία, με στόχο την
βιωσιμότητα της οικονομικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης στην Περιφέρειά μας και ειδικότερα στη
Δυτική Αττική και Δυτική Αθήνα».
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Αδυνατούν τα Πανεπιστήμια να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς ενέργειας
Σε «στάση πληρωμών» φαίνεται ότι οδηγούνται πολλά ΑΕΙ της χώρας, καθώς οι λογαριασμοί που αφορούν
τα θέματα ενέργειας στα πανεπιστημιακά τους κάμπους, ξεπερνούν τα δεδομένα και τον προγραμματισμό
τους.

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της Συνόδου πρυτάνεων, πρύτανης του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Παναγιώτης Καλδής, τα ποσά που είχαν προϋπολογιστεί στα κονδύλια των ΑΕΙ με βάση τις περυσινές
προτάσεις τους, αφορούν πλέον μια «άλλη» ενεργειακή πραγματικότητα, η οποία δεν μοιάζει καθόλου με
τις υπέρογκες τιμές των νέων τιμολογίων που λαμβάνουν φέτος για θέματα ενέργειας. Η κατάσταση αυτή
έχει δημιουργήσει ανησυχία στις διοικήσεις των ΑΕΙ, ειδικά σε εκείνα που έχουν πολλά κτήρια και μεγάλες
εκτάσεις και κτήρια, τα οποία έχουν βρεθεί εκτός …προϋπολογισμού. Για τον λόγο αυτό και έχουν ζητηθεί
από τα συναρμόδια υπουργεία επιπλέον κονδύλια για την κάλυψη των εξόδων, τα οποία και τους
επόμενους μήνες αναμένεται να εκτιναχθούν.

Ειδικά τα πανεπιστήμια της Βορείου Ελλάδας αντιμετωπίζουν φέτος μεγαλύτερο πρόβλημα, κάτι που
επισημαίνει και ο πρύτανης του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης, ο οποίος
όμως είναι φέτος σε προνομιακή θέση, καθώς ολόκληρη η κοινότητα του Ιδρύματος του μετακινείται σε
νέο πανεπιστημιακό κάμπους στην Κοζάνη το οποίο είναι ενεργειακά αναβαθμισμένο.

Για τα παραπάνω, αλλά και να συζητήσουν την εγκύκλιο που περιμένουν από το υπουργείο Παιδείας σε
εφαρμογή των άρθρων του νέου Νόμου Πλαισίου του, οι πρυτάνεις των ΑΕΙ θα συναντηθούν τις ερχόμενες
εβδομάδες σε έκτακτη Σύνοδο τους, ενώ η επόμενη τακτική συνάντηση των διοικήσεων τους με πλήρη
την «ατζέντα» της θα γίνει μεταξύ 11 και 14 Δεκεμβρίου.

Σ αυτή και θα συζητηθούν τα θέματα όπως η απόφαση της Συνόδου να μετεκπαιδεύσει το διοικητικό
προσωπικό των ανωτάτων Ιδρυμάτων με την βοήθεια του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και
οι εκδηλώσεις που θα οργανωθούν για τα 35 χρόνια από την πρώτη σύγκληση του οργάνου συντονισμού
των διοικήσεων των ανωτάτων Ιδρυμάτων της χώρας μας.

Next
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Αδυνατούν τα Πανεπιστήμια να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς ενέργειας
Σε «στάση πληρωμών» φαίνεται ότι οδηγούνται πολλά ΑΕΙ της χώρας, καθώς οι λογαριασμοί που αφορούν
τα θέματα ενέργειας στα πανεπιστημιακά τους κάμπους, ξεπερνούν τα δεδομένα και τον προγραμματισμό
τους.

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της Συνόδου πρυτάνεων, πρύτανης του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Παναγιώτης Καλδής, τα ποσά που είχαν προϋπολογιστεί στα κονδύλια των ΑΕΙ με βάση τις περυσινές
προτάσεις τους, αφορούν πλέον μια «άλλη» ενεργειακή πραγματικότητα, η οποία δεν μοιάζει καθόλου με
τις υπέρογκες τιμές των νέων τιμολογίων που λαμβάνουν φέτος για θέματα ενέργειας. Η κατάσταση αυτή
έχει δημιουργήσει ανησυχία στις διοικήσεις των ΑΕΙ, ειδικά σε εκείνα που έχουν πολλά κτήρια και μεγάλες
εκτάσεις και κτήρια, τα οποία έχουν βρεθεί εκτός …προϋπολογισμού. Για τον λόγο αυτό και έχουν ζητηθεί
από τα συναρμόδια υπουργεία επιπλέον κονδύλια για την κάλυψη των εξόδων, τα οποία και τους
επόμενους μήνες αναμένεται να εκτιναχθούν.

Ειδικά τα πανεπιστήμια της Βορείου Ελλάδας αντιμετωπίζουν φέτος μεγαλύτερο πρόβλημα, κάτι που
επισημαίνει και ο πρύτανης του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης, ο οποίος
όμως είναι φέτος σε προνομιακή θέση, καθώς ολόκληρη η κοινότητα του Ιδρύματος του μετακινείται σε
νέο πανεπιστημιακό κάμπους στην Κοζάνη το οποίο είναι ενεργειακά αναβαθμισμένο.

Για τα παραπάνω, αλλά και να συζητήσουν την εγκύκλιο που περιμένουν από το υπουργείο Παιδείας σε
εφαρμογή των άρθρων του νέου Νόμου Πλαισίου του, οι πρυτάνεις των ΑΕΙ θα συναντηθούν τις ερχόμενες
εβδομάδες σε έκτακτη Σύνοδο τους, ενώ η επόμενη τακτική συνάντηση των διοικήσεων τους με πλήρη
την «ατζέντα» της θα γίνει μεταξύ 11 και 14 Δεκεμβρίου.

Σ αυτή και θα συζητηθούν τα θέματα όπως η απόφαση της Συνόδου να μετεκπαιδεύσει το διοικητικό
προσωπικό των ανωτάτων Ιδρυμάτων με την βοήθεια του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και
οι εκδηλώσεις που θα οργανωθούν για τα 35 χρόνια από την πρώτη σύγκληση του οργάνου συντονισμού
των διοικήσεων των ανωτάτων Ιδρυμάτων της χώρας μας.
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Δεν μπορούν να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς ενέργειας τα Πανεπιστήμια
Από Θ Τ

Σε «στάση πληρωμών» φαίνεται ότι οδηγούνται πολλά ΑΕΙ της χώρας, καθώς οι λογαριασμοί
που αφορούν τα θέματα ενέργειας στα πανεπιστημιακά τους κάμπους, ξεπερνούν τα δεδομένα
και τον προγραμματισμό τους.

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της Συνόδου πρυτάνεων, πρύτανης του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Παναγιώτης Καλδής, τα ποσά που είχαν προϋπολογιστεί στα κονδύλια των ΑΕΙ με βάση τις περυσινές
προτάσεις τους, αφορούν πλέον μια «άλλη» ενεργειακή πραγματικότητα, η οποία δεν μοιάζει καθόλου με
τις υπέρογκες τιμές των νέων τιμολογίων που λαμβάνουν φέτος για θέματα ενέργειας. Η κατάσταση αυτή
έχει δημιουργήσει ανησυχία στις διοικήσεις των ΑΕΙ, ειδικά σε εκείνα που έχουν πολλά κτήρια και μεγάλες
εκτάσεις και κτήρια, τα οποία έχουν βρεθεί εκτός …προϋπολογισμού. Για τον λόγο αυτό και έχουν ζητηθεί
από τα συναρμόδια υπουργεία επιπλέον κονδύλια για την κάλυψη των εξόδων, τα οποία και τους
επόμενους μήνες αναμένεται να εκτιναχθούν.

Ειδικά τα πανεπιστήμια της Βορείου Ελλάδας αντιμετωπίζουν φέτος μεγαλύτερο πρόβλημα, κάτι που
επισημαίνει και ο πρύτανης του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης, ο οποίος
όμως είναι φέτος σε προνομιακή θέση, καθώς ολόκληρη η κοινότητα του Ιδρύματος του μετακινείται σε
νέο πανεπιστημιακό κάμπους στην Κοζάνη το οποίο είναι ενεργειακά αναβαθμισμένο.

Για τα παραπάνω, αλλά και να συζητήσουν την εγκύκλιο που περιμένουν από το υπουργείο Παιδείας σε
εφαρμογή των άρθρων του νέου Νόμου Πλαισίου του, οι πρυτάνεις των ΑΕΙ θα συναντηθούν τις ερχόμενες
εβδομάδες σε έκτακτη Σύνοδο τους, ενώ η επόμενη τακτική συνάντηση των διοικήσεων τους με πλήρη
την «ατζέντα» της θα γίνει μεταξύ 11 και 14 Δεκεμβρίου.

Σ αυτή και θα συζητηθούν τα θέματα όπως η απόφαση της Συνόδου να μετεκπαιδεύσει το διοικητικό
προσωπικό των ανωτάτων Ιδρυμάτων με την βοήθεια του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και
οι εκδηλώσεις που θα οργανωθούν για τα 35 χρόνια από την πρώτη σύγκληση του οργάνου συντονισμού
των διοικήσεων των ανωτάτων Ιδρυμάτων της χώρας μας.

https://www.iapopsi.gr/den-mporoyn-na-exoflisoyn-toys-logariasmoys-energeias-ta-panepistimia/
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Δεν μπορούν να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς ενέργειας τα Πανεπιστήμια
• Tvkosmos

Σε «στάση πληρωμών» φαίνεται ότι οδηγούνται πολλά ΑΕΙ της χώρας, καθώς οι λογαριασμοί που αφορούν
τα θέματα ενέργειας στα πανεπιστημιακά τους κάμπους, ξεπερνούν τα δεδομένα και τον προγραμματισμό
τους.

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της Συνόδου πρυτάνεων, πρύτανης του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Παναγιώτης Καλδής, τα ποσά που είχαν προϋπολογιστεί στα κονδύλια των ΑΕΙ με βάση τις περυσινές
προτάσεις τους, αφορούν πλέον μια «άλλη» ενεργειακή πραγματικότητα, η οποία δεν μοιάζει καθόλου με
τις υπέρογκες τιμές των νέων τιμολογίων που λαμβάνουν φέτος για θέματα ενέργειας. Η κατάσταση αυτή
έχει δημιουργήσει ανησυχία στις διοικήσεις των ΑΕΙ, ειδικά σε εκείνα που έχουν πολλά κτήρια και μεγάλες
εκτάσεις και κτήρια, τα οποία έχουν βρεθεί εκτός …προϋπολογισμού. Για τον λόγο αυτό και έχουν ζητηθεί
από τα συναρμόδια υπουργεία επιπλέον κονδύλια για την κάλυψη των εξόδων, τα οποία και τους
επόμενους μήνες αναμένεται να εκτιναχθούν.

Ειδικά τα πανεπιστήμια της Βορείου Ελλάδας αντιμετωπίζουν φέτος μεγαλύτερο πρόβλημα, κάτι που
επισημαίνει και ο πρύτανης του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης, ο οποίος
όμως είναι φέτος σε προνομιακή θέση, καθώς ολόκληρη η κοινότητα του Ιδρύματος του μετακινείται σε
νέο πανεπιστημιακό κάμπους στην Κοζάνη το οποίο είναι ενεργειακά αναβαθμισμένο.

Για τα παραπάνω, αλλά και να συζητήσουν την εγκύκλιο που περιμένουν από το υπουργείο Παιδείας σε
εφαρμογή των άρθρων του νέου Νόμου Πλαισίου του, οι πρυτάνεις των ΑΕΙ θα συναντηθούν τις ερχόμενες
εβδομάδες σε έκτακτη Σύνοδο τους, ενώ η επόμενη τακτική συνάντηση των διοικήσεων τους με πλήρη
την «ατζέντα» της θα γίνει μεταξύ 11 και 14 Δεκεμβρίου.

Σ αυτή και θα συζητηθούν τα θέματα όπως η απόφαση της Συνόδου να μετεκπαιδεύσει το διοικητικό
προσωπικό των ανωτάτων Ιδρυμάτων με την βοήθεια του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και
οι εκδηλώσεις που θα οργανωθούν για τα 35 χρόνια από την πρώτη σύγκληση του οργάνου συντονισμού
των διοικήσεων των ανωτάτων Ιδρυμάτων της χώρας μας.

Source link
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Στην Βουλή η τροπολογία για την αύξηση του στεγαστικού επιδόματος
φοιτητών και σπουδαστών ΙΕΚ

Προβλέπεται αναδρομική ισχύς της διάταξης, ώστε να καταλαμβάνει και τους δικαιούχους του
στεγαστικού επιδόματος που υπέβαλαν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Με τροπολογία, η οποία κατατέθηκε σήμερα, προς ψήφιση, στη Βουλή:  

Α. Αυξάνεται το ύψος του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών και σπουδαστών ΙΕΚ, από χίλια
(1.000) σε χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, ενώ

Β. Προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ σε περίπτωση συγκατοίκησης
του δικαιούχου με άλλο φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία.

Γ. Επίσης προβλέπεται αναδρομική ισχύς της διάταξης, ώστε να καταλαμβάνει και τους δικαιούχους του
στεγαστικού επιδόματος που υπέβαλαν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

¨Οπως είπε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως στη Βουλή "οι ωφελούμενοι του στεγαστικού επιδόματος, με
βάση τα τελευταία στοιχεία, υπερβαίνουν τους πενήντα χιλιάδες".

Ακολουθεί η τροπολογία

Άρθρο 5
Αύξηση του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος φοιτητών — Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου 10 ν.
3220/2004

1. Στην παρ. Ι του άρθρου 10 του ν. 3220/2004 (Α’ 15), περί του στεγαστικού επιδόματος Φοιτητών,
επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο το ύψος του χορηγούμενου ετήσιου
στεγαστικού επιδόματος αυξάνεται από χίλια (1.000) ευρώ σε χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, β) μετά από
το πρώτο εδάφιο προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και γ) στο παλαιό δεύτερο και στο παλαιό τρίτο εδάφιο
επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση προς τον σκοπό εναρμόνισης προς τις ανωτέρω τροποποιήσεις, και η
παρ. Ι διαμορφώνεται ως
εξής:

«1. Στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των
Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας,
καθώς και των Σχολών της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων,
‘Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό
επίδομα ίσο με χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ. Σε περίπτωση δικαιούχου που συγκατοικεί με άλλο φοιτητή
στην ίδια μισθωμένη κατοικία, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ.
Δεν δικαιούνται το επίδομα της παρούσας όσοι Φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου. Το ετήσιο
στεγαστικό επίδομα της παρούσας χορηγείται με τους ίδιους όρους και στους καταρτιζόμενους των
δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (1ΕΚ.).»

2. Η παρ. Ι ισχύει και για τους δικαιούχους του στεγαστικού επιδόματος που υπέβαλαν αίτηση για το
ακαδημαϊκό έτος 2021—2θ22.

Η παρουσίαση της τροπολογίας από την υπουργό Παιδείας στη Βουλή

Ν. Κεραμέως: Προς ψήφιση ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής είναι άλλη μία εξαγγελία του
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε ό,τι αφορά τη φοιτητική στέγαση. Δύο ρυθμίσεις, λοιπόν,
συμπεριλαμβάνονται σε αυτά που είναι προς ψήφιση αυτή τη στιγμή στην Ολομέλεια της Βουλής. Η πρώτη
ρύθμιση έχει να κάνει με την αύξηση του στεγαστικού επιδόματος για τους φοιτητές από τα 1.000 ευρώ
στα 1.500 ευρώ. Η δεύτερη ρύθμιση έχει να κάνει με την περαιτέρω αύξηση στα 2.000 ευρώ εφόσον ο εν
λόγω φοιτητής συγκατοικεί με άλλον φοιτητή.

Θέλω να τονίσω ότι τα μέτρα αυτά θα ισχύσουν αναδρομικά. Τι εννοώ; Με ωφελούμενους και τους
φοιτητές και τους σπουδαστές των δημοσίων ΙΕΚ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Τώρα δηλαδή θα
καταβληθεί για την περασμένη χρονιά με αυξημένο τρόπο σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις το επίδομα
αυτό.

Οι δύο αυτές ρυθμίσεις οι οποίες έρχονται να στηρίξουν με έμπρακτο τρόπο τους φοιτητές μας και τους
σπουδαστές των δημοσίων ΙΕΚ προστίθενται στα άλλα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και
συγκεκριμένα την κατασκευή νέων φοιτητικών εστιών για οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα φοιτητές. Οι
νέες φοιτητικές εστίες θα γίνουν μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε πέντε πανεπιστήμια
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της χώρας, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Θεανώ Φωτίου (Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ):  Πρώτον, για πόσους συνολικά φοιτητές μιλάμε, κυρία Υπουργέ;

Δεύτερον, για τι κόστος μιλάμε; Τρίτον, ξέρετε ότι στις πέντε χιλιάδες θέσεις που προκηρύξατε ήδη για
τις φοιτητικές εστίες της Κρήτης η τιμή για κάθε κλίνη έχει φτάσει τις 90.000 ευρώ ή το αγνοείτε;

Ν. Κεραμέως:   Οι ωφελούμενοι του στεγαστικού επιδόματος, με βάση τα τελευταία στοιχεία,
υπερβαίνουν τους πενήντα χιλιάδες. Θέλω να θυμίσω ότι, με βάση περσινή εξαγγελία του Πρωθυπουργού η
οποία εφαρμόστηκε αμέσως, το στεγαστικό επίδομα επεκτάθηκε για πρώτη φορά και στους σπουδαστές
των δημοσίων ΙΕΚ. Μέχρι τότε ήταν μόνο για τους φοιτητές. Πλέον έχει επεκταθεί και στους σπουδαστές
των δημοσίων ΙΕΚ. Ο προϋπολογισμός πλέον του επιδόματος αυτού ξεπερνάει τα 75 εκατομμύρια ευρώ.

Για τα επιμέρους ΣΔΙΤ δεν έχω να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Πρέπει να δει κανείς τα στοιχεία σύμπραξη-
σύμπραξη. Πάντως, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αξιοποιείται αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο, το
οποίο δυστυχώς είχε «παγώσει» τα προηγούμενα χρόνια. Αξιοποιείται το σημαντικό αυτό χρηματοδοτικό
εργαλείο και έτσι μπορούμε και κατασκευάζουμε επιπλέον οκτώ χιλιάδες εκατό πενήντα κλίνες για τα
παιδιά μας.

Στεγαστικο Επίδομα φοιτητικο Στεγαστικο Επίδομα Βουλή Παιδεία

https://www.esos.gr/arthra/79906/stin-voyli-i-tropologia-gia-tin-ayxisi-toy-stegastikoy-epidomatos-foititon-kai
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«Στάση πληρωμών» από Πανεπιστήμια: Δεν μπορούν να εξοφλήσουν τους
λογαριασμούς ενέργειας

Μπείτε στην ομάδα μας στο WhatsUP και μάθετε πρώτοι όλες τις
ειδήσεις

Σε «στάση πληρωμών» φαίνεται ότι οδηγούνται πολλά ΑΕΙ της χώρας, καθώς οι λογαριασμοί που αφορούν
τα θέματα ενέργειας στα πανεπιστημιακά τους κάμπους, ξεπερνούν τα δεδομένα και τον προγραμματισμό
τους.

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και μάθετε πρώτοι όλες τις
ειδήσεις

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της Συνόδου πρυτάνεων, πρύτανης του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Παναγιώτης Καλδής, τα ποσά που είχαν προϋπολογιστεί στα κονδύλια των ΑΕΙ με βάση τις περυσινές
προτάσεις τους, αφορούν πλέον μια «άλλη» ενεργειακή πραγματικότητα, η οποία δεν μοιάζει καθόλου με
τις υπέρογκες τιμές των νέων τιμολογίων που λαμβάνουν φέτος για θέματα ενέργειας. Η κατάσταση αυτή
έχει δημιουργήσει ανησυχία στις διοικήσεις των ΑΕΙ, ειδικά σε εκείνα που έχουν πολλά κτήρια και μεγάλες
εκτάσεις και κτήρια, τα οποία έχουν βρεθεί εκτός …προϋπολογισμού. Για τον λόγο αυτό και έχουν ζητηθεί
από τα συναρμόδια υπουργεία επιπλέον κονδύλια για την κάλυψη των εξόδων, τα οποία και τους
επόμενους μήνες αναμένεται να εκτιναχθούν.

Ειδικά τα πανεπιστήμια της Βορείου Ελλάδας αντιμετωπίζουν φέτος μεγαλύτερο πρόβλημα, κάτι που
επισημαίνει και ο πρύτανης του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης, ο οποίος
όμως είναι φέτος σε προνομιακή θέση, καθώς ολόκληρη η κοινότητα του Ιδρύματος του μετακινείται σε
νέο πανεπιστημιακό κάμπους στην Κοζάνη το οποίο είναι ενεργειακά αναβαθμισμένο.

Για τα παραπάνω, αλλά και να συζητήσουν την εγκύκλιο που περιμένουν από το υπουργείο Παιδείας σε
εφαρμογή των άρθρων του νέου Νόμου Πλαισίου του, οι πρυτάνεις των ΑΕΙ θα συναντηθούν τις ερχόμενες
εβδομάδες σε έκτακτη Σύνοδο τους, ενώ η επόμενη τακτική συνάντηση των διοικήσεων τους με πλήρη
την «ατζέντα» της θα γίνει μεταξύ 11 και 14 Δεκεμβρίου.

Σ αυτή και θα συζητηθούν τα θέματα όπως η απόφαση της Συνόδου να μετεκπαιδεύσει το διοικητικό
προσωπικό των ανωτάτων Ιδρυμάτων με την βοήθεια του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και
οι εκδηλώσεις που θα οργανωθούν για τα 35 χρόνια από την πρώτη σύγκληση του οργάνου συντονισμού
των διοικήσεων των ανωτάτων Ιδρυμάτων της χώρας μας.

https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v10.0&appId=723998868044315&autoLogAppEvents=1

Περισσότερα Εδω

Μπείτε στην ομάδα μας στο Facebook και μάθετε πρώτοι όλες τις
ειδήσεις

Ακολουθήστε το astratv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες
τις ειδήσεις
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«Στάση πληρωμών» από Πανεπιστήμια: Δεν μπορούν να εξοφλήσουν τους
λογαριασμούς ενέργειας

Σε «στάση πληρωμών» φαίνεται ότι οδηγούνται πολλά ΑΕΙ της χώρας, καθώς οι λογαριασμοί που αφορούν
τα θέματα ενέργειας στα πανεπιστημιακά τους κάμπους, ξεπερνούν τα δεδομένα και τον προγραμματισμό
τους.

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της Συνόδου πρυτάνεων, πρύτανης του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Παναγιώτης Καλδής, τα ποσά που είχαν προϋπολογιστεί στα κονδύλια των ΑΕΙ με βάση τις περυσινές
προτάσεις τους, αφορούν πλέον μια «άλλη» ενεργειακή πραγματικότητα, η οποία δεν μοιάζει καθόλου με
τις υπέρογκες τιμές των νέων τιμολογίων που λαμβάνουν φέτος για θέματα ενέργειας. Η κατάσταση αυτή
έχει δημιουργήσει ανησυχία στις διοικήσεις των ΑΕΙ, ειδικά σε εκείνα που έχουν πολλά κτήρια και μεγάλες
εκτάσεις και κτήρια, τα οποία έχουν βρεθεί εκτός …προϋπολογισμού. Για τον λόγο αυτό και έχουν ζητηθεί
από τα συναρμόδια υπουργεία επιπλέον κονδύλια για την κάλυψη των εξόδων, τα οποία και τους
επόμενους μήνες αναμένεται να εκτιναχθούν.

https://dimarxe.gr/2022/09/21/%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b7-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%cf%8e%ce%bd-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b5/
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Ειδικά τα πανεπιστήμια της Βορείου Ελλάδας αντιμετωπίζουν φέτος μεγαλύτερο πρόβλημα, κάτι που
επισημαίνει και ο πρύτανης του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης, ο οποίος
όμως είναι φέτος σε προνομιακή θέση, καθώς ολόκληρη η κοινότητα του Ιδρύματος του μετακινείται σε
νέο πανεπιστημιακό κάμπους στην Κοζάνη το οποίο είναι ενεργειακά αναβαθμισμένο.

Για τα παραπάνω, αλλά και να συζητήσουν την εγκύκλιο που περιμένουν από το υπουργείο Παιδείας σε
εφαρμογή των άρθρων του νέου Νόμου Πλαισίου του, οι πρυτάνεις των ΑΕΙ θα συναντηθούν τις ερχόμενες
εβδομάδες σε έκτακτη Σύνοδο τους, ενώ η επόμενη τακτική συνάντηση των διοικήσεων τους με πλήρη
την «ατζέντα» της θα γίνει μεταξύ 11 και 14 Δεκεμβρίου.

Σ αυτή και θα συζητηθούν τα θέματα όπως η απόφαση της Συνόδου να μετεκπαιδεύσει το διοικητικό
προσωπικό των ανωτάτων Ιδρυμάτων με την βοήθεια του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και
οι εκδηλώσεις που θα οργανωθούν για τα 35 χρόνια από την πρώτη σύγκληση του οργάνου συντονισμού
των διοικήσεων των ανωτάτων Ιδρυμάτων της χώρας μας.
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«Στάση πληρωμών» από Πανεπιστήμια: Δεν μπορούν να εξοφλήσουν τους
λογαριασμούς ενέργειας

Σε «στάση πληρωμών» φαίνεται ότι οδηγούνται πολλά ΑΕΙ της χώρας, καθώς οι λογαριασμοί που αφορούν
τα θέματα ενέργειας στα πανεπιστημιακά τους κάμπους, ξεπερνούν τα δεδομένα και τον προγραμματισμό
τους.

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της Συνόδου πρυτάνεων, πρύτανης του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Παναγιώτης Καλδής, τα ποσά που είχαν προϋπολογιστεί στα κονδύλια των ΑΕΙ με βάση τις περυσινές
προτάσεις τους, αφορούν πλέον μια «άλλη» ενεργειακή πραγματικότητα, η οποία δεν μοιάζει καθόλου με
τις υπέρογκες τιμές των νέων τιμολογίων που λαμβάνουν φέτος για θέματα ενέργειας. Η κατάσταση αυτή
έχει δημιουργήσει ανησυχία στις διοικήσεις των ΑΕΙ, ειδικά σε εκείνα που έχουν πολλά κτήρια και μεγάλες
εκτάσεις και κτήρια, τα οποία έχουν βρεθεί εκτός …προϋπολογισμού. Για τον λόγο αυτό και έχουν ζητηθεί
από τα συναρμόδια υπουργεία επιπλέον κονδύλια για την κάλυψη των εξόδων, τα οποία και τους
επόμενους μήνες αναμένεται να εκτιναχθούν.

Ειδικά τα πανεπιστήμια της Βορείου Ελλάδας αντιμετωπίζουν φέτος μεγαλύτερο πρόβλημα, κάτι που
επισημαίνει και ο πρύτανης του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης, ο οποίος
όμως είναι φέτος σε προνομιακή θέση, καθώς ολόκληρη η κοινότητα του Ιδρύματος του μετακινείται σε
νέο πανεπιστημιακό κάμπους στην Κοζάνη το οποίο είναι ενεργειακά αναβαθμισμένο.

Για τα παραπάνω, αλλά και να συζητήσουν την εγκύκλιο που περιμένουν από το υπουργείο Παιδείας σε
εφαρμογή των άρθρων του νέου Νόμου Πλαισίου του, οι πρυτάνεις των ΑΕΙ θα συναντηθούν τις ερχόμενες
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εβδομάδες σε έκτακτη Σύνοδο τους, ενώ η επόμενη τακτική συνάντηση των διοικήσεων τους με πλήρη
την «ατζέντα» της θα γίνει μεταξύ 11 και 14 Δεκεμβρίου.

Σ αυτή και θα συζητηθούν τα θέματα όπως η απόφαση της Συνόδου να μετεκπαιδεύσει το διοικητικό
προσωπικό των ανωτάτων Ιδρυμάτων με την βοήθεια του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και
οι εκδηλώσεις που θα οργανωθούν για τα 35 χρόνια από την πρώτη σύγκληση του οργάνου συντονισμού
των διοικήσεων των ανωτάτων Ιδρυμάτων της χώρας μας.

ΠΗΓΗ: in.gr Μάρνυ Παπαματθαίου
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«Στάση πληρωμών» από Πανεπιστήμια: Δεν μπορούν να εξοφλήσουν τους
λογαριασμούς ενέργειας

Σε «στάση πληρωμών» φαίνεται ότι οδηγούνται πολλά ΑΕΙ της χώρας, καθώς οι λογαριασμοί που αφορούν
τα θέματα ενέργειας στα πανεπιστημιακά τους κάμπους, ξεπερνούν τα δεδομένα και τον προγραμματισμό
τους.

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της Συνόδου πρυτάνεων, πρύτανης του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Παναγιώτης Καλδής, τα ποσά που είχαν προϋπολογιστεί στα κονδύλια των ΑΕΙ με βάση τις περυσινές
προτάσεις τους, αφορούν πλέον μια «άλλη» ενεργειακή πραγματικότητα, η οποία δεν μοιάζει καθόλου με
τις υπέρογκες τιμές των νέων τιμολογίων που λαμβάνουν φέτος για θέματα ενέργειας. Η κατάσταση αυτή
έχει δημιουργήσει ανησυχία στις διοικήσεις των ΑΕΙ, ειδικά σε εκείνα που έχουν πολλά κτήρια και μεγάλες
εκτάσεις και κτήρια, τα οποία έχουν βρεθεί εκτός …προϋπολογισμού. Για τον λόγο αυτό και έχουν ζητηθεί
από τα συναρμόδια υπουργεία επιπλέον κονδύλια για την κάλυψη των εξόδων, τα οποία και τους
επόμενους μήνες αναμένεται να εκτιναχθούν.

Ειδικά τα πανεπιστήμια της Βορείου Ελλάδας αντιμετωπίζουν φέτος μεγαλύτερο πρόβλημα, κάτι που
επισημαίνει και ο πρύτανης του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης, ο οποίος
όμως είναι φέτος σε προνομιακή θέση, καθώς ολόκληρη η κοινότητα του Ιδρύματος του μετακινείται σε
νέο πανεπιστημιακό κάμπους στην Κοζάνη το οποίο είναι ενεργειακά αναβαθμισμένο.

Για τα παραπάνω, αλλά και να συζητήσουν την εγκύκλιο που περιμένουν από το υπουργείο Παιδείας σε
εφαρμογή των άρθρων του νέου Νόμου Πλαισίου του, οι πρυτάνεις των ΑΕΙ θα συναντηθούν τις ερχόμενες
εβδομάδες σε έκτακτη Σύνοδο τους, ενώ η επόμενη τακτική συνάντηση των διοικήσεων τους με πλήρη
την «ατζέντα» της θα γίνει μεταξύ 11 και 14 Δεκεμβρίου.

Σ αυτή και θα συζητηθούν τα θέματα όπως η απόφαση της Συνόδου να μετεκπαιδεύσει το διοικητικό
προσωπικό των ανωτάτων Ιδρυμάτων με την βοήθεια του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και
οι εκδηλώσεις που θα οργανωθούν για τα 35 χρόνια από την πρώτη σύγκληση του οργάνου συντονισμού
των διοικήσεων των ανωτάτων Ιδρυμάτων της χώρας μας.
Πηγή: www.in.gr
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«Στάση πληρωμών» από Πανεπιστήμια: Δεν μπορούν να εξοφλήσουν τους
λογαριασμούς ενέργειας

Προβληματισμός στην Σύνοδο πρυτάνεων των ελληνικών
πανεπιστημίων με τους υπέρογκους λογαριασμούς που
λαμβάνουν

Σε «στάση πληρωμών» φαίνεται ότι οδηγούνται πολλά ΑΕΙ της χώρας, καθώς οι λογαριασμοί που αφορούν
τα θέματα ενέργειας στα πανεπιστημιακά τους κάμπους, ξεπερνούν τα δεδομένα και τον προγραμματισμό
τους.

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της Συνόδου πρυτάνεων, πρύτανης του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Παναγιώτης Καλδής, τα ποσά που είχαν προϋπολογιστεί στα κονδύλια των ΑΕΙ με βάση τις περυσινές
προτάσεις τους, αφορούν πλέον μια «άλλη» ενεργειακή πραγματικότητα, η οποία δεν μοιάζει καθόλου με
τις υπέρογκες τιμές των νέων τιμολογίων που λαμβάνουν φέτος για θέματα ενέργειας. Η κατάσταση αυτή
έχει δημιουργήσει ανησυχία στις διοικήσεις των ΑΕΙ, ειδικά σε εκείνα που έχουν πολλά κτήρια και μεγάλες
εκτάσεις και κτήρια, τα οποία έχουν βρεθεί εκτός …προϋπολογισμού. Για τον λόγο αυτό και έχουν ζητηθεί
από τα συναρμόδια υπουργεία επιπλέον κονδύλια για την κάλυψη των εξόδων, τα οποία και τους
επόμενους μήνες αναμένεται να εκτιναχθούν.

Ειδικά τα πανεπιστήμια της Βορείου Ελλάδας αντιμετωπίζουν φέτος μεγαλύτερο πρόβλημα, κάτι που
επισημαίνει και ο πρύτανης του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης, ο οποίος
όμως είναι φέτος σε προνομιακή θέση, καθώς ολόκληρη η κοινότητα του Ιδρύματος του μετακινείται σε
νέο πανεπιστημιακό κάμπους στην Κοζάνη το οποίο είναι ενεργειακά αναβαθμισμένο.

Για τα παραπάνω, αλλά και να συζητήσουν την εγκύκλιο που περιμένουν από το υπουργείο Παιδείας σε
εφαρμογή των άρθρων του νέου Νόμου Πλαισίου του, οι πρυτάνεις των ΑΕΙ θα συναντηθούν τις ερχόμενες
εβδομάδες σε έκτακτη Σύνοδο τους, ενώ η επόμενη τακτική συνάντηση των διοικήσεων τους με πλήρη
την «ατζέντα» της θα γίνει μεταξύ 11 και 14 Δεκεμβρίου.

Σ αυτή και θα συζητηθούν τα θέματα όπως η απόφαση της Συνόδου να μετεκπαιδεύσει το διοικητικό
προσωπικό των ανωτάτων Ιδρυμάτων με την βοήθεια του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και
οι εκδηλώσεις που θα οργανωθούν για τα 35 χρόνια από την πρώτη σύγκληση του οργάνου συντονισμού
των διοικήσεων των ανωτάτων Ιδρυμάτων της χώρας μας.
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«Στάση πληρωμών» από Πανεπιστήμια: Δεν μπορούν να εξοφλήσουν τους
λογαριασμούς ενέργειας

Σε «στάση πληρωμών» φαίνεται ότι οδηγούνται πολλά ΑΕΙ της χώρας, καθώς οι λογαριασμοί που αφορούν
τα θέματα ενέργειας στα πανεπιστημιακά τους κάμπους, ξεπερνούν τα δεδομένα και τον προγραμματισμό
τους.

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της Συνόδου πρυτάνεων, πρύτανης του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Παναγιώτης Καλδής, τα ποσά που είχαν προϋπολογιστεί στα κονδύλια των ΑΕΙ με βάση τις περυσινές
προτάσεις τους, αφορούν πλέον μια «άλλη» ενεργειακή πραγματικότητα, η οποία δεν μοιάζει καθόλου με
τις υπέρογκες τιμές των νέων τιμολογίων που λαμβάνουν φέτος για θέματα ενέργειας. Η κατάσταση αυτή
έχει δημιουργήσει ανησυχία στις διοικήσεις των ΑΕΙ, ειδικά σε εκείνα που έχουν πολλά κτήρια και μεγάλες
εκτάσεις και κτήρια, τα οποία έχουν βρεθεί εκτός …προϋπολογισμού. Για τον λόγο αυτό και έχουν ζητηθεί
από τα συναρμόδια υπουργεία επιπλέον κονδύλια για την κάλυψη των εξόδων, τα οποία και τους
επόμενους μήνες αναμένεται να εκτιναχθούν.

Ειδικά τα πανεπιστήμια της Βορείου Ελλάδας αντιμετωπίζουν φέτος μεγαλύτερο πρόβλημα, κάτι που
επισημαίνει και ο πρύτανης του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης, ο οποίος
όμως είναι φέτος σε προνομιακή θέση, καθώς ολόκληρη η κοινότητα του Ιδρύματος του μετακινείται σε
νέο πανεπιστημιακό κάμπους στην Κοζάνη το οποίο είναι ενεργειακά αναβαθμισμένο.

Για τα παραπάνω, αλλά και να συζητήσουν την εγκύκλιο που περιμένουν από το υπουργείο Παιδείας σε
εφαρμογή των άρθρων του νέου Νόμου Πλαισίου του, οι πρυτάνεις των ΑΕΙ θα συναντηθούν τις ερχόμενες
εβδομάδες σε έκτακτη Σύνοδο τους, ενώ η επόμενη τακτική συνάντηση των διοικήσεων τους με πλήρη
την «ατζέντα» της θα γίνει μεταξύ 11 και 14 Δεκεμβρίου.

Σ αυτή και θα συζητηθούν τα θέματα όπως η απόφαση της Συνόδου να μετεκπαιδεύσει το διοικητικό
προσωπικό των ανωτάτων Ιδρυμάτων με την βοήθεια του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και
οι εκδηλώσεις που θα οργανωθούν για τα 35 χρόνια από την πρώτη σύγκληση του οργάνου συντονισμού
των διοικήσεων των ανωτάτων Ιδρυμάτων της χώρας μας.
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«Στάση πληρωμών» από Πανεπιστήμια: Δεν μπορούν να εξοφλήσουν τους
λογαριασμούς ενέργειας

Σε «στάση πληρωμών» φαίνεται ότι οδηγούνται πολλά ΑΕΙ της χώρας, καθώς οι λογαριασμοί που αφορούν
τα θέματα ενέργειας στα πανεπιστημιακά τους κάμπους, ξεπερνούν τα δεδομένα και τον προγραμματισμό
τους.

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της Συνόδου πρυτάνεων, πρύτανης του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Παναγιώτης Καλδής, τα ποσά που είχαν προϋπολογιστεί στα κονδύλια των ΑΕΙ με βάση τις περυσινές
προτάσεις τους, αφορούν πλέον μια «άλλη» ενεργειακή πραγματικότητα, η οποία δεν μοιάζει καθόλου με
τις υπέρογκες τιμές των νέων τιμολογίων που λαμβάνουν φέτος για θέματα ενέργειας. Η κατάσταση αυτή
έχει δημιουργήσει ανησυχία στις διοικήσεις των ΑΕΙ, ειδικά σε εκείνα που έχουν πολλά κτήρια και μεγάλες
εκτάσεις και κτήρια, τα οποία έχουν βρεθεί εκτός …προϋπολογισμού. Για τον λόγο αυτό και έχουν ζητηθεί
από τα συναρμόδια υπουργεία επιπλέον κονδύλια για την κάλυψη των εξόδων, τα οποία και τους
επόμενους μήνες αναμένεται να εκτιναχθούν.
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Ειδικά τα πανεπιστήμια της Βορείου Ελλάδας αντιμετωπίζουν φέτος μεγαλύτερο πρόβλημα, κάτι που
επισημαίνει και ο πρύτανης του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης, ο οποίος
όμως είναι φέτος σε προνομιακή θέση, καθώς ολόκληρη η κοινότητα του Ιδρύματος του μετακινείται σε
νέο πανεπιστημιακό κάμπους στην Κοζάνη το οποίο είναι ενεργειακά αναβαθμισμένο.

Για τα παραπάνω, αλλά και να συζητήσουν την εγκύκλιο που περιμένουν από το υπουργείο Παιδείας σε
εφαρμογή των άρθρων του νέου Νόμου Πλαισίου του, οι πρυτάνεις των ΑΕΙ θα συναντηθούν τις ερχόμενες
εβδομάδες σε έκτακτη Σύνοδο τους, ενώ η επόμενη τακτική συνάντηση των διοικήσεων τους με πλήρη
την «ατζέντα» της θα γίνει μεταξύ 11 και 14 Δεκεμβρίου.

Σ αυτή και θα συζητηθούν τα θέματα όπως η απόφαση της Συνόδου να μετεκπαιδεύσει το διοικητικό
προσωπικό των ανωτάτων Ιδρυμάτων με την βοήθεια του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και
οι εκδηλώσεις που θα οργανωθούν για τα 35 χρόνια από την πρώτη σύγκληση του οργάνου συντονισμού
των διοικήσεων των ανωτάτων Ιδρυμάτων της χώρας μας.
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«Στάση πληρωμών» από Πανεπιστήμια: Δεν μπορούν να εξοφλήσουν τους
λογαριασμούς ενέργειας

Σε «στάση πληρωμών» φαίνεται ότι οδηγούνται πολλά ΑΕΙ της χώρας, καθώς οι λογαριασμοί που αφορούν
τα θέματα ενέργειας στα πανεπιστημιακά τους κάμπους, ξεπερνούν τα δεδομένα και τον προγραμματισμό
τους.

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της Συνόδου πρυτάνεων, πρύτανης του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Παναγιώτης Καλδής, τα ποσά που είχαν προϋπολογιστεί στα κονδύλια των ΑΕΙ με βάση τις περυσινές
προτάσεις τους, αφορούν πλέον μια «άλλη» ενεργειακή πραγματικότητα, η οποία δεν μοιάζει καθόλου με
τις υπέρογκες τιμές των νέων τιμολογίων που λαμβάνουν φέτος για θέματα ενέργειας. Η κατάσταση αυτή
έχει δημιουργήσει ανησυχία στις διοικήσεις των ΑΕΙ, ειδικά σε εκείνα που έχουν πολλά κτήρια και μεγάλες
εκτάσεις και κτήρια, τα οποία έχουν βρεθεί εκτός …προϋπολογισμού. Για τον λόγο αυτό και έχουν ζητηθεί
από τα συναρμόδια υπουργεία επιπλέον κονδύλια για την κάλυψη των εξόδων, τα οποία και τους
επόμενους μήνες αναμένεται να εκτιναχθούν.

Ειδικά τα πανεπιστήμια της Βορείου Ελλάδας αντιμετωπίζουν φέτος μεγαλύτερο πρόβλημα, κάτι που
επισημαίνει και ο πρύτανης του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης, ο οποίος
όμως είναι φέτος σε προνομιακή θέση, καθώς ολόκληρη η κοινότητα του Ιδρύματος του μετακινείται σε
νέο πανεπιστημιακό κάμπους στην Κοζάνη το οποίο είναι ενεργειακά αναβαθμισμένο.

Για τα παραπάνω, αλλά και να συζητήσουν την εγκύκλιο που περιμένουν από το υπουργείο Παιδείας σε
εφαρμογή των άρθρων του νέου Νόμου Πλαισίου του, οι πρυτάνεις των ΑΕΙ θα συναντηθούν τις ερχόμενες
εβδομάδες σε έκτακτη Σύνοδο τους, ενώ η επόμενη τακτική συνάντηση των διοικήσεων τους με πλήρη
την «ατζέντα» της θα γίνει μεταξύ 11 και 14 Δεκεμβρίου.

Σ αυτή και θα συζητηθούν τα θέματα όπως η απόφαση της Συνόδου να μετεκπαιδεύσει το διοικητικό
προσωπικό των ανωτάτων Ιδρυμάτων με την βοήθεια του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και
οι εκδηλώσεις που θα οργανωθούν για τα 35 χρόνια από την πρώτη σύγκληση του οργάνου συντονισμού
των διοικήσεων των ανωτάτων Ιδρυμάτων της χώρας μας.

Περισσότερα Εδω
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«Στάση πληρωμών» από Πανεπιστήμια: Δεν μπορούν να εξοφλήσουν τους
λογαριασμούς ενέργειας

Έρευνα & Επιστήμες

21 Σεπτεμβρίου 2022

Σε «στάση πληρωμών» φαίνεται ότι οδηγούνται πολλά ΑΕΙ της χώρας, καθώς οι λογαριασμοί που αφορούν
τα θέματα ενέργειας στα πανεπιστημιακά τους κάμπους, ξεπερνούν τα δεδομένα και τον προγραμματισμό
τους. Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της Συνόδου πρυτάνεων, πρύτανης του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Παναγιώτης Καλδής, τα ποσά που είχαν προϋπολογιστεί στα κονδύλια των ΑΕΙ με βάση τις περυσινές
προτάσεις τους, αφορούν πλέον μια «άλλη» ενεργειακή πραγματικότητα, η οποία δεν μοιάζει καθόλου με
τις υπέρογκες τιμές των νέων τιμολογίων που λαμβάνουν φέτος για θέματα ενέργειας. Η κατάσταση αυτή
έχει δημιουργήσει ανησυχία στις διοικήσεις των ΑΕΙ, ειδικά σε εκείνα που έχουν πολλά κτήρια και μεγάλες
εκτάσεις και κτήρια, τα οποία έχουν βρεθεί εκτός …προϋπολογισμού. Για τον λόγο αυτό και έχουν ζητηθεί
από τα συναρμόδια υπουργεία επιπλέον κονδύλια για την κάλυψη των εξόδων, τα οποία και τους
επόμενους μήνες αναμένεται να εκτιναχθούν. Ειδικά τα πανεπιστήμια της Βορείου Ελλάδας
αντιμετωπίζουν φέτος μεγαλύτερο πρόβλημα, κάτι που επισημαίνει και ο πρύτανης του πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης, ο οποίος όμως είναι φέτος σε προνομιακή θέση, καθώς
ολόκληρη η κοινότητα του Ιδρύματος του μετακινείται σε νέο πανεπιστημιακό κάμπους στην Κοζάνη το
οποίο είναι ενεργειακά αναβαθμισμένο. Για τα παραπάνω, αλλά και να συζητήσουν την εγκύκλιο που
περιμένουν από το υπουργείο Παιδείας σε εφαρμογή των άρθρων του νέου Νόμου Πλαισίου του, οι
πρυτάνεις των ΑΕΙ θα συναντηθούν τις ερχόμενες εβδομάδες σε έκτακτη Σύνοδο τους, ενώ η επόμενη
τακτική συνάντηση των διοικήσεων τους με πλήρη την «ατζέντα» της θα γίνει μεταξύ 11 και 14
Δεκεμβρίου. Σ αυτή και θα συζητηθούν τα θέματα όπως η απόφαση της Συνόδου να μετεκπαιδεύσει το
διοικητικό προσωπικό των ανωτάτων Ιδρυμάτων με την βοήθεια του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας
Διοίκησης, αλλά και οι εκδηλώσεις που θα οργανωθούν για τα 35 χρόνια από την πρώτη σύγκληση του
οργάνου συντονισμού των διοικήσεων των ανωτάτων Ιδρυμάτων της χώρας μας.
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«Στάση πληρωμών» από Πανεπιστήμια: Δεν μπορούν να εξοφλήσουν τους
λογαριασμούς ενέργειας

Σε «στάση πληρωμών» φαίνεται ότι οδηγούνται πολλά ΑΕΙ της χώρας, καθώς οι λογαριασμοί που αφορούν
τα θέματα ενέργειας στα πανεπιστημιακά τους κάμπους, ξεπερνούν τα δεδομένα και τον προγραμματισμό
τους.

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της Συνόδου πρυτάνεων, πρύτανης του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Παναγιώτης Καλδής, τα ποσά που είχαν προϋπολογιστεί στα κονδύλια των ΑΕΙ με βάση τις περυσινές
προτάσεις τους, αφορούν πλέον μια «άλλη» ενεργειακή πραγματικότητα, η οποία δεν μοιάζει καθόλου με
τις υπέρογκες τιμές των νέων τιμολογίων που λαμβάνουν φέτος για θέματα ενέργειας. Η κατάσταση αυτή
έχει δημιουργήσει ανησυχία στις διοικήσεις των ΑΕΙ, ειδικά σε εκείνα που έχουν πολλά κτήρια και μεγάλες
εκτάσεις και κτήρια, τα οποία έχουν βρεθεί εκτός …προϋπολογισμού. Για τον λόγο αυτό και έχουν ζητηθεί
από τα συναρμόδια υπουργεία επιπλέον κονδύλια για την κάλυψη των εξόδων, τα οποία και τους
επόμενους μήνες αναμένεται να εκτιναχθούν.
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Ειδικά τα πανεπιστήμια της Βορείου Ελλάδας αντιμετωπίζουν φέτος μεγαλύτερο πρόβλημα, κάτι που
επισημαίνει και ο πρύτανης του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης, ο οποίος
όμως είναι φέτος σε προνομιακή θέση, καθώς ολόκληρη η κοινότητα του Ιδρύματος του μετακινείται σε
νέο πανεπιστημιακό κάμπους στην Κοζάνη το οποίο είναι ενεργειακά αναβαθμισμένο.

Για τα παραπάνω, αλλά και να συζητήσουν την εγκύκλιο που περιμένουν από το υπουργείο Παιδείας σε
εφαρμογή των άρθρων του νέου Νόμου Πλαισίου του, οι πρυτάνεις των ΑΕΙ θα συναντηθούν τις ερχόμενες
εβδομάδες σε έκτακτη Σύνοδο τους, ενώ η επόμενη τακτική συνάντηση των διοικήσεων τους με πλήρη
την «ατζέντα» της θα γίνει μεταξύ 11 και 14 Δεκεμβρίου.

Σ αυτή και θα συζητηθούν τα θέματα όπως η απόφαση της Συνόδου να μετεκπαιδεύσει το διοικητικό
προσωπικό των ανωτάτων Ιδρυμάτων με την βοήθεια του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και
οι εκδηλώσεις που θα οργανωθούν για τα 35 χρόνια από την πρώτη σύγκληση του οργάνου συντονισμού
των διοικήσεων των ανωτάτων Ιδρυμάτων της χώρας μας.
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«Στάση πληρωμών» από Πανεπιστήμια: Δεν μπορούν να εξοφλήσουν τους
λογαριασμούς ενέργειας

Προβληματισμός στην Σύνοδο πρυτάνεων των ελληνικών
πανεπιστημίων με τους υπέρογκους λογαριασμούς που
λαμβάνουν
Σε «στάση πληρωμών» φαίνεται ότι οδηγούνται πολλά ΑΕΙ της χώρας, καθώς οι λογαριασμοί που
αφορούν τα θέματα ενέργειας στα πανεπιστημιακά τους κάμπους, ξεπερνούν τα δεδομένα και τον
προγραμματισμό τους.

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της Συνόδου πρυτάνεων, πρύτανης του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Παναγιώτης Καλδής, τα ποσά που είχαν προϋπολογιστεί στα κονδύλια των ΑΕΙ με βάση τις περυσινές
προτάσεις τους, αφορούν πλέον μια «άλλη» ενεργειακή πραγματικότητα, η οποία δεν μοιάζει καθόλου με
τις υπέρογκες τιμές των νέων τιμολογίων που λαμβάνουν φέτος για θέματα ενέργειας. Η κατάσταση αυτή
έχει δημιουργήσει ανησυχία στις διοικήσεις των ΑΕΙ, ειδικά σε εκείνα που έχουν πολλά κτήρια και μεγάλες
εκτάσεις και κτήρια, τα οποία έχουν βρεθεί εκτός …προϋπολογισμού. Για τον λόγο αυτό και έχουν ζητηθεί
από τα συναρμόδια υπουργεία επιπλέον κονδύλια για την κάλυψη των εξόδων, τα οποία και τους
επόμενους μήνες αναμένεται να εκτιναχθούν.

Ειδικά τα πανεπιστήμια της Βορείου Ελλάδας αντιμετωπίζουν φέτος μεγαλύτερο πρόβλημα, κάτι που
επισημαίνει και ο πρύτανης του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης, ο οποίος
όμως είναι φέτος σε προνομιακή θέση, καθώς ολόκληρη η κοινότητα του Ιδρύματος του μετακινείται σε
νέο πανεπιστημιακό κάμπους στην Κοζάνη το οποίο είναι ενεργειακά αναβαθμισμένο.

Για τα παραπάνω, αλλά και να συζητήσουν την εγκύκλιο που περιμένουν από το υπουργείο Παιδείας σε
εφαρμογή των άρθρων του νέου Νόμου Πλαισίου του, οι πρυτάνεις των ΑΕΙ θα συναντηθούν τις ερχόμενες
εβδομάδες σε έκτακτη Σύνοδο τους, ενώ η επόμενη τακτική συνάντηση των διοικήσεων τους με πλήρη
την «ατζέντα» της θα γίνει μεταξύ 11 και 14 Δεκεμβρίου.

Σ αυτή και θα συζητηθούν τα θέματα όπως η απόφαση της Συνόδου να μετεκπαιδεύσει το διοικητικό
προσωπικό των ανωτάτων Ιδρυμάτων με την βοήθεια του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και
οι εκδηλώσεις που θα οργανωθούν για τα 35 χρόνια από την πρώτη σύγκληση του οργάνου συντονισμού
των διοικήσεων των ανωτάτων Ιδρυμάτων της χώρας μας.
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«Στάση πληρωμών» από Πανεπιστήμια: Δεν μπορούν να εξοφλήσουν τους
λογαριασμούς ενέργειας

Σε «στάση πληρωμών» φαίνεται ότι οδηγούνται πολλά ΑΕΙ της χώρας, καθώς οι λογαριασμοί που αφορούν
τα θέματα ενέργειας στα πανεπιστημιακά τους κάμπους, ξεπερνούν τα δεδομένα και τον προγραμματισμό
τους.

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της Συνόδου πρυτάνεων, πρύτανης του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Παναγιώτης Καλδής, τα ποσά που είχαν προϋπολογιστεί στα κονδύλια των ΑΕΙ με βάση τις περυσινές
προτάσεις τους, αφορούν πλέον μια «άλλη» ενεργειακή πραγματικότητα, η οποία δεν μοιάζει καθόλου με
τις υπέρογκες τιμές των νέων τιμολογίων που λαμβάνουν φέτος για θέματα ενέργειας. Η κατάσταση αυτή
έχει δημιουργήσει ανησυχία στις διοικήσεις των ΑΕΙ, ειδικά σε εκείνα που έχουν πολλά κτήρια και μεγάλες
εκτάσεις και κτήρια, τα οποία έχουν βρεθεί εκτός …προϋπολογισμού. Για τον λόγο αυτό και έχουν ζητηθεί
από τα συναρμόδια υπουργεία επιπλέον κονδύλια για την κάλυψη των εξόδων, τα οποία και τους
επόμενους μήνες αναμένεται να εκτιναχθούν.

Ειδικά τα πανεπιστήμια της Βορείου Ελλάδας αντιμετωπίζουν φέτος μεγαλύτερο πρόβλημα, κάτι που
επισημαίνει και ο πρύτανης του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης, ο οποίος
όμως είναι φέτος σε προνομιακή θέση, καθώς ολόκληρη η κοινότητα του Ιδρύματος του μετακινείται σε
νέο πανεπιστημιακό κάμπους στην Κοζάνη το οποίο είναι ενεργειακά αναβαθμισμένο.

Για τα παραπάνω, αλλά και να συζητήσουν την εγκύκλιο που περιμένουν από το υπουργείο Παιδείας σε
εφαρμογή των άρθρων του νέου Νόμου Πλαισίου του, οι πρυτάνεις των ΑΕΙ θα συναντηθούν τις ερχόμενες
εβδομάδες σε έκτακτη Σύνοδο τους, ενώ η επόμενη τακτική συνάντηση των διοικήσεων τους με πλήρη
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την «ατζέντα» της θα γίνει μεταξύ 11 και 14 Δεκεμβρίου.

Σ αυτή και θα συζητηθούν τα θέματα όπως η απόφαση της Συνόδου να μετεκπαιδεύσει το διοικητικό
προσωπικό των ανωτάτων Ιδρυμάτων με την βοήθεια του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και
οι εκδηλώσεις που θα οργανωθούν για τα 35 χρόνια από την πρώτη σύγκληση του οργάνου συντονισμού
των διοικήσεων των ανωτάτων Ιδρυμάτων της χώρας μας.

Πηγή: in.gr
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Στο ΠΑΔΑ εγκρίθηκε η δημιουργία Confucius Institute με το Shanghai
University of Traditional Chinese Medicine

Σε ιδιαίτερα επιβλητική τελετή, μέσω τηλεδιάσκεψης, ανακοινώθηκε η επίσημη απόφαση του
Council του Chinese International Education Foundation της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας με
την οποία εγκρίθηκε η δημιουργία στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Confucius Institute σε
συνεργασία με το Shanghai University of Traditional Chinese Medicine.

Η ηγεσία του κινεζικού ιδρύματος εξήρε την ταχεία ανάπτυξη του ΠΑΔΑ και εξέφρασε την ευαρέσκειά της
για τη συγκεκριμένη συνεργατική πορεία στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Καθηγητή
Παναγιώτη Ε. Καλδή και στον Καθηγητή Γεώργιο Γεωργούδη του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΠΑΔΑ, ο
οποίος και την επιμελείται επιστημονικά. 

Αντικείμενο του Confucius Institute στο ΠΑΔΑ, που το καθιστά καινοτόμο, εκτός της συμβατικής
διδασκαλίας αντικειμένων κινεζικής γλώσσας και πολιτισμού, είναι και η ανάδειξη πτυχών της κινέζικης
παραδοσιακής ιατρικής που συμβαδίζουν σε θέματα σύγχρονων αντιλήψεων ευεξίας και τουρισμού υγείας
και με χώρο δραστηριοποίησης την Μεσόγειο και την Ευρώπη. Σημειώνεται ότι το ΠΑΔΑ διακρίνεται ως
το πρώτο Ελληνικό ΑΕΙ σε θέματα καλής υγείας και ευεξίας (Impact Rankings Times Higher Education,
2022).

Στην ίδια τελετή απονεμήθηκε ο τιμητικός τίτλος του προσκεκλημένου καθηγητή (guest professor) του
Shanghai University TCM, τόσο στον Πρύτανη του ΠΑΔΑ Καθηγητή Παναγιώτη Ε. Καλδή, όσο και στον
Καθηγητή Γεώργιο Γεωργούδη από την ηγεσία του κινεζικού ιδρύματος.

Επίσης, κατά την διάρκεια της δια ζώσης τελετής για τα 50 χρόνια (1972-2022)  διπλωματικών σχέσεων
Ελλάδος – Κίνας στο Ζάππειο Μέγαρο, ο Πρέσβης της Κίνας στην Ελληνική Δημοκρατία Xiao Junzheng
αναφέρθηκε ιδιαίτερα κολακευτικά στο ΠΑΔΑ, στην συγκρότησή του, στην εξαιρετικά ταχεία ανέλιξή του
και στην επιλεκτική διεθνοποίηση του μέσω στοχευμένων στρατηγικών ακαδημαϊκών συμμαχιών υψηλού
συμβολισμού, αλλά και ουσιαστικής προοπτικής.

Αναφέρεται ότι το ΠΑΔΑ έχει επισήμως ορίσει ως υπεύθυνο της Ελληνο-Κινεζικής ακαδημαϊκής
συνεργασίας τον Αν. Καθηγητή Αριστείδη Κοντογεώργη του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού.
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Ο
Σύλλογος
ΠΝΟΗ για το

παιδί και την
οικογένεια

μαζί με τη μη κερδοσκοπική

οργάνωση ΕΚΟ και
το Τμήμα Κοινωνικής
Εργασίας του Πανεπιστημίου

Δυτικής Αττικής διοργανώνουν

την ημερίδα
Ενεργοί Παρατηρητές

και Ενεργοί Αποτροπείς
Προλαμβάνοντας την
Έμφυλη Βία στη ζωή των
Νέων
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί

το Σάββατο 24
Σεπτεμβρίου 2022 κατά
τις ώρες 11:00-15:00
στην αίθουσα του Επιμελητηρίου

της Καβάλας
στο πλαίσιο υλοποίησης
δράσεων επικοινωνίας
του ομώνυμου'Εργου που

Σύλλογος ΠΝΟΗ Η απάθεια σκοτώνει Ημερίδα
στην Καβάλα για την πρόληψη της έμφυλης βίας
Το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου κατά τις ώρες 11:00-15:00 στην αίθουσα του

Επιμελητηρίου Καβάλας Η συμμετοχή είναι δωρεάν-Πώς μπορείτε να λάβετε μέρος
χρηματοδοτείται από
το πρόγραμμα Active
Citizens Fund
Με το Έργο επιχειρείται
η ενίσχυση του ρόλου της
κοινότητας στην πρόληψη
της έμφυλης βίας μεταξύ
εφήβων και νεαρών ενηλίκων

καταπολεμώντας
τα φαινόμενα αποσιώπησης

και παθητικής στάσης

εκ μέρους μαρτύρων
παρισταμένων σε περι¬

στατικά έμφυλης βίας
Η εναρκτήρια ημερίδα
του Έργου επικεντρώνεται

στις εκδηλώσεις και τα
αίτια του φαινομένου του
Απαθούς Θεατή της Έμφυλης

Βίας καθώς και
στη σημασία της κατάρτισης

και ευαισθητοποίησης
ομάδων σε θέσεις-κλειδιά
εκπαιδευτικοί κοινωνικοί

λειτουργοί γονείς
συνομήλικοι ώστε να

μπορούν να αποτρέπουν
ή να επεμβαίνουν αποτελεσματικά

και με ασφάλεια
σε περιστατικά έμφυλης

βίας
• Η συμμετοχή είναι δωρεάν

• Την αίτηση εγγραφής
την πρόσκληση και το
πρόγραμμα της ημερίδας
θα βρείτε στο Site του
Συλλόγου www.pnoi
kavala.com

• Στα άτομα που θα συμμετέχουν

θα δοθούν Βε¬
βαιώσεις Παρακολούθησης
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Στο ΠΑΔΑ εγκρίθηκε η δημιουργία Confucius Institute με το Shanghai
University of Traditional Chinese Medicine

Στο ΠΑΔΑ εγκρίθηκε η δημιουργία Confucius Institute με το Shanghai University of Traditional
Chinese Medicine

Σε ιδιαίτερα επιβλητική τελετή, μέσω τηλεδιάσκεψης, ανακοινώθηκε η επίσημη απόφαση του
Council του Chinese International Education Foundation της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας με
την οποία εγκρίθηκε η δημιουργία στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Confucius Institute σε
συνεργασία με το Shanghai University of Traditional Chinese Medicine.

Η ηγεσία του κινεζικού ιδρύματος εξήρε την ταχεία ανάπτυξη του ΠΑΔΑ και εξέφρασε την ευαρέσκειά της
για τη συγκεκριμένη συνεργατική πορεία στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Καθηγητή
Παναγιώτη Ε. Καλδή και στον Καθηγητή Γεώργιο Γεωργούδη του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΠΑΔΑ, ο
οποίος και την επιμελείται επιστημονικά.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην
ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου
ξεφεύγει κανένα νέο.

Αντικείμενο του Confucius Institute στο ΠΑΔΑ, που το καθιστά καινοτόμο, εκτός της συμβατικής
διδασκαλίας αντικειμένων κινεζικής γλώσσας και πολιτισμού, είναι και η ανάδειξη πτυχών της κινέζικης
παραδοσιακής ιατρικής που συμβαδίζουν σε θέματα σύγχρονων αντιλήψεων ευεξίας και τουρισμού υγείας
και με χώρο δραστηριοποίησης την Μεσόγειο και την Ευρώπη. Σημειώνεται ότι το ΠΑΔΑ διακρίνεται ως
το πρώτο Ελληνικό ΑΕΙ σε θέματα καλής υγείας και ευεξίας (Impact Rankings Times Higher Education,
2022).

Στην ίδια τελετή απονεμήθηκε ο τιμητικός τίτλος του προσκεκλημένου καθηγητή (guest professor) του
Shanghai University TCM, τόσο στον Πρύτανη του ΠΑΔΑ Καθηγητή Παναγιώτη Ε. Καλδή, όσο και στον
Καθηγητή Γεώργιο Γεωργούδη από την ηγεσία του κινεζικού ιδρύματος.

Επίσης, κατά την διάρκεια της δια ζώσης τελετής για τα 50 χρόνια (1972-2022) διπλωματικών σχέσεων
Ελλάδος – Κίνας στο Ζάππειο Μέγαρο, ο Πρέσβης της Κίνας στην Ελληνική Δημοκρατία Xiao Junzheng
αναφέρθηκε ιδιαίτερα κολακευτικά στο ΠΑΔΑ, στην συγκρότησή του, στην εξαιρετικά ταχεία ανέλιξή του
και στην επιλεκτική διεθνοποίηση του μέσω στοχευμένων στρατηγικών ακαδημαϊκών συμμαχιών υψηλού
συμβολισμού, αλλά και ουσιαστικής προοπτικής.

https://www.foititikanea.gr/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82/27378-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%B1-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%AF%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%B7-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-confucius-institute-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-shanghai-university-of-traditional-chinese-medicine?tmpl=component_print&print=1&layout=default
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Αναφέρεται ότι το ΠΑΔΑ έχει επισήμως ορίσει ως υπεύθυνο της Ελληνο-Κινεζικής ακαδημαϊκής
συνεργασίας τον Αν. Καθηγητή Αριστείδη Κοντογεώργη του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

https://www.foititikanea.gr/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82/27378-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%B1-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%AF%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%B7-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-confucius-institute-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-shanghai-university-of-traditional-chinese-medicine?tmpl=component_print&print=1&layout=default
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"Orca": Το εντυπωσιακό μονοθέσιο από φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής (βίντεο)

Η ομάδα των φοιτητών που έφτιασε το πρότυπο μονοθέσιο βρέθηκε στην εκπομπή "Στούντιο με θέα". Τα
χαρακτηριστικά του οχήματος και οι δυνατότητες που έχει. "Orca" ονομάζεται το πρότυπο μονοθέσιο που
δημιούργησε η φοιτητική ομάδα του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ). Η μόνη σχέση με τη γνωστή
φάλαινα είναι ότι αποτέλεσε την έμπνευση για να δώσουν στο όχημα παρόμοιο σχήμα. To όχημα είναι όλο
κατασκευασμένο από ανθρακόνημα και ζυγίζει μόλις 26 κιλά. Το εντυπωσιακό μονοθέσιο που έφτιαξαν τα
παιδιά τράβηξε τα βλέμματα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ έχει αποσπάσει και πολλά βραβεία.
Στο στούντιο της εκπομπής του ΑΝΤ1 "Στούντιο με Θέα" βρέθηκαν μέλη της ομάδας των φοιτητών που το
δημιούργησαν. Συγκεκριμένα για την "Orca" μίλησαν ο Στράτος Παππάς υπεύθυνος μάρκετινγκ, ο Γιώργος
Περήφανος, ο project manager στο ECO και η Μαρία Μουταντωνάκη, η οδηγός του οχήματος, ενώ μαζί
τους ήταν και ο Κωνσταντίνος Στεργίου, ο υπεύθυνος καθηγητής της...

https://www.palo.gr/technology/orca-to-entypwsiako-monothesio-apo-foitites-toy-panepistimioy-dytikis-attikis-vinteo/29864168/
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“Orca”: Το εντυπωσιακό μονοθέσιο από φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
(βίντεο)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Απόστολος Καμαρινάκης: Η εξωστρέφεια φέρνει την ανάπτυξη για τον
Λιμένα Ελευσίνας

Συνέντευξη του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Λ.Ε. ΑΕ

Στις προοπτικές ανάπτυξης και την δυναμική του Λιμένα Ελευσίνας, στις δράσεις του Οργανισμού για την
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος καθώς και στην σημασία της συμπόρευσης της πόλης με το
λιμάνι της, αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.Ε. ΑΕ, κ. Απόστολος Καμαρινάκης,
Υποναύαρχος (εα) και Πολιτικός Μηχανικός, σε συνέντευξη του στην εφημερίδα “Θριάσιο”

Παρακάτω ακολουθεί η συνέντευξη που παραχώρησε ο κ. Καμαρινάκης, όπως δημοσιεύθηκε στο σχετικό
τεύχος της εφημερίδας “ΘΡΙΑΣΙΟ” 

“Ρότα εκσυγχρονισμού και εξωστρέφειας έχει χαράξει ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ, ώστε
να πάψει ο κόλπος της Ελευσίνας να είναι η “πίσω αυλή” του Πειραιά και να ξεπεραστούν παθογένειες του
παρελθόντος.

“Τα λιμάνια αποτελούν πηγή ευημερίας, πλούτου και δημιουργίας θέσεων εργασίας, συνεπώς
κάθε πόλη με λιμάνι θεωρείται προικισμένος τόπος. Γι΄ αυτό και στόχος του Ο.Λ.Ε. ΑΕ είναι να
αναδειχθεί ο Λιμένας Ελευσίνας σε ένα εκσυγχρονισμένο λιμάνι που θα ανταποκρίνεται στις
προκλήσεις της σύγχρονης ναυτιλίας, να αναπτυχθούν νέοι «λιμενικοί δρόμοι» και να
αξιοποιηθούν δυνατότητες που στο παρελθόν αγνοήθηκαν, με σεβασμό στον Άνθρωπο και το
Περιβάλλον” υποστηρίζει ο ο κ. Καμαρινάκης.

Το έργο του Ο.Λ.Ε. ΑΕ είναι πολύπλευρο και σύνθετο, καθώς στην δικαιοδοσία του εντάσσεται, εκτός του
εμπορικού λιμένα, μία εκτενής ακτογραμμή – από τον Σκαραμαγκά στον Δήμο Χαϊδαρίου, τον Δήμο
Ασπροπύργου, τον Δήμο Ελευσίνας μέχρι και την Πάχη του Δήμου Μεγαρέων- όπου συνυπάρχουν μεγάλες
βιομηχανίες, διυλιστήρια, ναυπηγικές μονάδες, αλιευτικά καταφύγια και μαρίνες αναψυχής.

Απομάκρυνση ναυαγίων από τον κόλπο της Ελευσίνας

Στις κορυφαίες προτεραιότητες του Οργανισμού είναι η απομάκρυνση των ναυαγίων και επικίνδυνων-
επιβλαβών πλοίων από την περιοχή αρμοδιότητας του, με στόχο την διασφάλιση της ακώλυτης
ναυσιπλοΐας και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Σε αυτόν τον τομέα τα τελευταία 2,5 χρόνια
έχει γίνει σημαντικό έργο. Από τον Ιανουάριο του 2020 μέχρι σήμερα, απομακρύνθηκαν συνολικά 13

https://portnet.gr/main-article/45128-apostolos-kamarinakis-h-exostrefeia-fernei-tin-anaptyxh-gia-to-limani-tis-elefsinas.html
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ναυάγια και επικίνδυνα- επιβλαβή πλοία, ενώ για πολλά έτη δεν είχε ολοκληρωθεί ουδεμία οριστική
απομάκρυνση ή ανέλκυση ναυαγίου.

Ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ συνεχίζει μέχρι σήμερα αδιαλείπτως την διεξαγωγή διαγωνισμών για την εκποίηση, ανέλκυση
και οριστική απομάκρυνση επικίνδυνων-επιβλαβών πλοίων και ναυαγίων. Μία πολύπλοκη και χρονοβόρο
διαδικασία.

“Προσπαθούμε να απομακρύνουμε όλα τα ναυάγια, να καθαρίσει ολόκληρος ο κόλπος της Ελευσίνας και
κυρίως ο όρμος της Βλύχας” αναφέρει ο κ. Καμαρινάκης υπογραμμίζοντας ότι “το πρόβλημα είναι τα
παλαιά πλοία, που έχουν εγκαταλειφθεί εδώ και χρόνια στον κόλπο της Ελευσίνας και προορίζονταν για
διάλυση στα δύο ναυπηγεία-διαλυτήρια, που λειτουργούσαν παλαιότερα στην περιοχή και έκλεισαν, ενώ
αποτελεί πάγιο αίτημα όλης της τοπικής κοινωνίας να μην επαναλειτουργήσουν.

Στην πλειονότητά τους τα παλαιά εγκαταλελειμμένα σκάφη είναι ανασφάλιστα, καμία ασφαλιστική
εταιρεία δεν προβαίνει σε ασφάλιση ναυαγίου, με συνέπεια ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ να επωμίζεται οποιαδήποτε ζημία
προκαλείται. Οι διαδικασίες για την απομάκρυνσή τους είναι χρονοβόρες, ενώ το ισχύον νομοθετικό
πλαίσιο από το 2001 χρήζει στοχευμένων νομοθετικών διευκρινίσεων προκειμένου να επιλυθούν επί
μέρους διαδικαστικά ζητήματα που δυσχεραίνουν το έργο της απομάκρυνσης”.

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Λ.Ε. ΑΕ, αποτελεί μεγάλο μειονέκτημα για μια χώρα όπως η
Ελλάδα, με ισχυρή ναυτιλιακή παρουσία διεθνώς (ο ελληνόκτητος στόλος συνιστά άνω του 60% του
στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης), να μη διαθέτει ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, “πράσινο
διαλυτήριο” στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

“Το μείζον πρόβλημα – τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Καμαρινάκης – είναι ότι δεν υπάρχει διαλυτήριο
πλοίων στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα το κόστος ανέλκυσης των ναυαγίων και μεταφοράς των επικίνδυνων
πλοίων για διάλυση τους στην Τουρκία να είναι ασύμφορο. Παρότι η κυκλική οικονομία προωθείται πλέον
και νομοθετικά, δεν προβλέπονται διατάξεις για την ανακύκλωση των πλοίων και δεν υπάρχει ιδιαίτερη
μέριμνα για την θάλασσα όπως για την στεριά. Συνεπώς, θα πρέπει να διερευνηθεί η πρόβλεψη για την
δημιουργία μονάδας διάλυσης πλοίων σε κάθε ενεργό Ναυπηγείο, που θα λειτουργεί ως “πράσινο
διαλυτήριο” σύμφωνα με τις επιταγές της ΕΕ”.

Χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος “Γαλάζιο Ταμείο”

Για τα επιμέρους προβλήματα στο ζήτημα της απομάκρυνσης των ναυαγίων ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ έχει ενημερώσει
το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επισημαίνοντας την αναγκαιότητα χρηματοδότησης
από το “Γαλάζιο Ταμείο” για την σύνταξη αναλυτικής μελέτης που θα εξετάσει συνολικά το θέμα, καθώς
και την σημασία σύγκλισης σύσκεψης με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων προκειμένου να
εξευρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση.

Από την πλευρά του το ΥΝΑΝΠ, αποδεικνύοντας έμπρακτα την ευαισθησία του σε θέματα προστασίας
θαλάσσιου περιβάλλοντος, προχώρησε με σχετική απόφαση του Υπουργού, κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, σε
αυτοψία στο ημιβυθισμένο “SLOPS”, το οποίο λειτουργούσε ως διαχωριστήρας πετρελαιοειδών
αποβλήτων από τα πλοία στην Κυνόσουρα και παραμένει εγκαταλελειμμένο για χρόνια στην Βλύχα. Οι
σχετικές ενέργειες της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, έχουν τον χαρακτήρα του
επείγοντος και υλοποιούνται στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας, που συνυπέγραψε τον περασμένο
Μάιο ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ με το “Πράσινο Ταμείο”, ώστε να αξιοποιηθούν άμεσα διαθέσιμοι πόροι του
προγράμματος “Γαλάζιο Ταμείο” για την απομάκρυνση των ναυαγίων από τον κόλπο της Ελευσίνας.

Ένταξη Λιμένα Ελευσίνας στο δίκτυο GREEN AWARD

Στις επιμέρους δράσεις του Οργανισμού για την προστασία του περιβάλλοντος διακρίνεται και η ένταξη
του Λιμένα Ελευσίνας στο διεθνές δίκτυο GREEN AWARD.

“Η θάλασσα της Ελευσίνας είναι ένας κλειστός κόλπος και στόχος του Ο.Λ.Ε. ΑΕ είναι να προσελκύσουμε
“πράσινα” πλοία, συμβάλλοντας στην μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ναυτιλίας”
επισημαίνει ο κ. Καμαρινάκης.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Λιμένας Ελευσίνας είναι το πρώτο δημόσιο λιμάνι της χώρας που εντάσσεται
στο GREEN AWARD, τον παγκόσμιο φορέα που προάγει υψηλά πρότυπα όσον αφορά τις περιβαλλοντικές
επιδόσεις.

Οι αναπτυξιακές προοπτικές του Λιμένα Ελευσίνας
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Αναφερόμενος στις αναπτυξιακές προοπτικές του Λιμένα Ελευσίνας, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.Ε.
ΑΕ υποστηρίζει ότι

“Η Ελευσίνα διαθέτει τις απαραίτητες προδιαγραφές για να αναδειχθεί σε σημαντικό εμπορικό κόμβο και
σπουδαίο κρίκο στην αλυσίδα των εμπορευματικών μεταφορών, που θα δώσει πνοή στην τοπική και εθνική
οικονομία”.

Η άποψή του έχει βαρύνουσα σημασία δεδομένης της πολυετούς εμπειρίας του σε θέματα ανάπτυξης
λιμένων.

“Ο Λιμένας Ελευσίνας – εξηγεί ο κ. Καμαρινάκης- είναι ένα αμιγώς εμπορικό λιμάνι, το μεγαλύτερο
δημόσιο στην Αττική για την εξυπηρέτηση χύδην φορτίου. Λόγω της γεωγραφικής του θέσης αποτελεί
την μοναδική διέξοδο για επέκταση του λιμένα Πειραιά. Οι λιμενικές υποδομές της Ελευσίνας δρουν
συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά με τον Πειραιά.

Η Ελευσίνα θα μπορούσε να εξυπηρετήσει και μεγαλύτερα πλοία εάν το επέτρεπαν τα βάθη στον Δίαυλο
Σαλαμίνας. Αυτή η προοπτική θα μπορούσε να εξεταστεί από την Πολιτεία δεδομένου ότι θα εξυπηρετήσει
καλύτερα όλες τις βιομηχανικές μονάδες της περιοχής και κυρίως επειδή ο Λιμένας Ελευσίνας δύναται να
καταστεί μια ανταγωνιστική πύλη εισόδου εμπορευμάτων, μέσα από το τρίπτυχο των συνδυασμένων
εμπορευματικών μεταφορών “λιμένας – οδικό δίκτυο – τρένο”. Αποτελεί το φυσικό επίνειο του Θριάσιου
πεδίου, όπου δημιουργείται το μεγαλύτερο εμπορευματικό κέντρο μεταφορών και logistics της Ελλάδας,
έχει προνομιακή πρόσβαση στο κεντρικό οδικό δίκτυο και επίκειται η σύνδεση του με το τρένο στο πλαίσιο
της ανάταξης του σιδηροδρομικού δικτύου. Επίσης οι λιμενικές υποδομές Ελευσίνας προσφέρονται
ιδανικά και για ανάπτυξη Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων προς εξυπηρέτηση μεταφοράς εμπορευμάτων,
κυρίως αγροτικών προϊόντων, από/προς τα κοντινά νησιά και την Κρήτη ώστε να διευκολυνθεί η
ακτοπλοΐα στον Πειραιά με ταχύπλοα πλοία γραμμής. Ακόμη το κοντινό αεροδρόμιο της Ελευσίνας μπορεί
μελλοντικά να χρησιμοποιηθεί και για εμπορικούς σκοπούς.

Όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη στο νέο υπό εκπόνηση μάστερ πλαν και τον σχεδιασμό του Λιμένα για τα
επόμενα 25χρόνια”.

Το νέο μάστερ πλαν

Οι μελέτες στο νέο μάστερ πλαν, που εκπονεί ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ, προβλέπουν σημαντική αύξηση φορτίων τα
επόμενα χρόνια. Διαπιστώνουν ότι, η ανάπτυξη του Λιμένα Ελευσίνας επιτυγχάνεται με την προοπτική
μεταφοράς των εμπορευματικών δραστηριοτήτων σε άλλη κατάλληλη θέση, εντός των ορίων
αρμοδιότητας Ο.Λ.Ε. ΑΕ., διότι η σημερινή θέση του κεντρικού εμπορικού λιμένα αναστέλλει την
περαιτέρω ανάπτυξη, λόγω της άμεσης γειτνίασης του με τον αστικό ιστό και ως εκ τούτου την αδυναμία
διαμόρφωσης σύγχρονων οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων.

“Οι μελετητές του νέου μάστερ πλαν – αναφέρει ο κ. Καμαρινάκης- προτείνουν την σταδιακή
μετεγκατάσταση του κεντρικού εμπορικού λιμένα ώστε να καταστεί δυνατή η σύνδεση με το τρένο σε
άλλο σημείο της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, δικαιοδοσίας Ο.Λ.Ε. ΑΕ. Η επιλογή συγκεκριμένης θέσης θα
προκύψει, εφόσον τοποθετηθούν και συμφωνήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ώστε να επιλεγεί η
βέλτιστη δυνατή λύση. Ο σημερινός κεντρικός λιμένας, θα αξιοποιηθεί για ήπιες και φιλικές προς την
πόλη λιμενικές χρήσεις, ενώ θα δημιουργηθεί και πύλη εισόδου-εξόδου Σένγκεν”.

Το νέο υπό εκπόνηση μάστερ πλαν του Λιμένα Ελευσίνας προσεγγίζει για πρώτη φορά, ολιστικά και όχι
αποσπασματικά, τις ιδιαιτερότητες ολόκληρης της περιοχής αρμοδιότητας Ο.Λ.Ε. ΑΕ. Σήμερα είναι σε
εξέλιξη η Β’ φάση υλοποίησης του, ενώ έχει ολοκληρωθεί η Α’ φάση με την αξιολόγηση της υφιστάμενης
κατάστασης και την καταγραφή των λειτουργικών προβλημάτων.

Ο ρόλος των λιμενικών υποδομών Ο.Λ.Ε. ΑΕ στην σύνδεση της Ρεβυθούσας για την διακίνηση
φορτηγών αυτοκινήτων LNG

Ερωτηθείς για το θέμα της διακίνησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) με βυτιοφόρα μέσω των
λιμενικών υποδομών του Ο.Λ.Ε. ΑΕ από/ προς τον τερματικό σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ)
στην Ρεβυθούσα σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεργασίας Ο.Λ.Ε. ΑΕ – ΔΕΣΦΑ, το οποίο καθίσταται ιδιαίτερα
επίκαιρο λόγω των εθνικών αναγκών από την σημερινή ενεργειακή κρίση, ο κ. Καμαρινάκης διευκρινίζει:

“Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Ο.Λ.Ε. ΑΕ και ΔΕΣΦΑ υπεγράφη για εθνικούς λόγους, λαμβάνοντας
υπόψη ότι η χρήση των λιμενικών υποδομών του Ο.Λ.Ε. ΑΕ είναι η μόνη “οδός” για να συνδεθεί η νήσος
Ρεβυθούσα με την υπόλοιπη Ελλάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να υλοποιηθεί οποιαδήποτε χρήση των
λιμενικών υποδομών, είναι να εγκριθούν πρώτα όλες οι αναγκαίες μελέτες, που πραγματοποιούνται με
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μέριμνα της ΔΕΣΦΑ, σχετικά με την ασφάλεια σύνδεσης με τα οδικά δίκτυα, την περιβαλλοντική
ασφάλεια, όπως και οποιαδήποτε άλλη μελέτη υποδειχθεί από τους αρμόδιους φορείς”.

Υδατοδρόμιο σε Ασπρόπυργο ή Ν. Πέραμο

Όσον αφορά το ενδεχόμενο δημιουργίας υδατοδρομίου στον κόλπο της Ελευσίνας, ο κ. Καμαρινάκης
επισημαίνει:

“η προοπτική είναι εφικτή για την περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου ή της Νέας Περάμου Μεγάρων και το
θέμα θα εξεταστεί από τον Ο.Λ.Ε. ΑΕ θετικά, εφόσον όμως υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον από τους
επενδυτές στο μέλλον. Προς το παρόν υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον για λιμένες με ακτοπλοϊκή σύνδεση
ή για λιμένες που εξυπηρετούν κρουαζιερόπλοια και τουριστικά σκάφη αναψυχής”.

Η συμβολή του Ο.Λ.Ε. ΑΕ στον Πολιτισμό και η συνεργασία με την 2023 Ελευσίνα- Πολιτιστική
Πρωτεύουσα

Παρότι ο Λιμένας Ελευσίνας είναι εμπορικός, έχει ανοιχτές τις πύλες του στον Πολιτισμό και στηρίζει τις
δράσεις της 2023 Ελευσίνας-Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

“Ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με την 2023 Ελευσίνα-Πολιτιστική Πρωτεύουσα ώστε να
συμβάλει από την πλευρά του στην επιτυχία του Προγράμματος του Δήμου της Ελευσίνας για την
ανακήρυξη της πόλης ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Όλοι οι ελεύθεροι χώροι του Ο.Λ.Ε. ΑΕ
είναι διαθέσιμοι για να φιλοξενήσουν πολιτιστικές δράσεις. Γι’ αυτό και πρωταρχικό μέλημα μας ήταν να
ολοκληρωθούν έγκαιρα τεχνικά έργα ανάπλασης, τα οποία σήμερα έχουν εξωραΐσει την εικόνα του
παραλιακού μετώπου της πόλης σε χώρο περιπάτου και αναψυχής, με αποτέλεσμα σήμερα ο κόσμος να
έχει επιστρέψει στην θάλασσα” λέει ο κ. Καμαρινάκης.

Μάλιστα το προσεχές διάστημα ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ θα τοποθετήσει και ένα εντυπωσιακό γλυπτό σε κατάλληλα
διαμορφωμένο χώρο αρμοδιότητάς του, επί της παραλιακής οδού Κανελλοπούλου, πλάι στον κεντρικό
εμπορικό λιμένα.

“Με γνώμονα την ανάδειξη της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ελευσίνας, ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ αξιοποιεί και ένα σημείο,
όπου μέχρι πρότινος στάθμευαν αυθαίρετα νταλίκες και δημιουργούσαν σοβαρά προβλήματα στην
κυκλοφορία. Τα τεχνικά έργα ολοκληρώνονται και σύντομα θα τοποθετηθεί γλυπτό με την ονομασία
“Αέναος Πλους”, αφιερωμένο στον Άνθρωπο της Θάλασσας, την Ελευσίνα και τον Πολιτισμό της. Είναι
έργο της εξαίρετης γλύπτριας Ασπασίας Σταυροπούλου, η οποία δώρισε την καλλιτεχνική ιδέα και τον
σχεδιασμό του αγάλματος στον Οργανισμό” αποκαλύπτει ο κ. Καμαρινάκης.

Επιπλέον, ο Οργανισμός προωθεί σε συνεργασία με την 2023 Ελευσίνα- ΠΠ το πρωτοποριακό εγχείρημα
“Θαλάσσια Ιερά Οδός”. Αφορά την θαλάσσια σύνδεση του Πειραιά με την Ελευσίνα, που θα λειτουργήσει
από το νέο έτος. Η δράση τελεί υπό την αιγίδα του ΥΝΑΝΠ, αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά της
Δυτικής Αττικής και αναμένεται να φέρει πολλούς επισκέπτες και τουρίστες στην Ελευσίνα, τονώνοντας
την τοπική οικονομία.

Παραχώρηση χώρων του παραλιακού μετώπου στην τοπική κοινωνία

Στο έργο του Οργανισμού για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής διακρίνεται και η απόδοση εκτάσεων
της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος, στους Δήμους Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μεγαρέων.

“Χώροι, που δεν χρησιμοποιούνται πλέον για λιμενικές εργασίες, αποδόθηκαν στην τοπική αυτοδιοίκηση
για κοινόχρηστο και κοινωφελή σκοπό και αφού προηγουμένως ολοκληρώθηκαν με δαπάνη του Ο.Λ.Ε. ΑΕ
τεχνικά έργα ανάπλασης και εξωραϊσμού, ώστε οι τοπικές κοινωνίες να έχουν ασφαλή και ελεύθερη
πρόσβαση στην θάλασσα” αναφέρει ο κ. Καμαρινάκης.

Επίσης, ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ έχει απευθύνει προς τους Δήμους πρόταση για υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης
Συνεργασίας ώστε να δοθεί τέλος στις συνεχιζόμενες προσφυγές για χρεώσεις δημοτικών τελών και
καθαριότητας σε βάρος του Οργανισμού, διότι το θέμα έχει ρυθμιστεί από την Δικαιοσύνη σε άλλους
λιμένες.

Τέλος, ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττική για την μεταφορά
τεχνογνωσίας σε θέματα διαχείρισης λιμένων, καθώς και Σύμφωνο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο
Πειραιά για την χρήση προηγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού, που θα αξιοποιηθεί και από το
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας- Δυτ. Αττικής για την παροχή εξειδικευμένης κατάρτισης σε έργα
φορτοεκφόρτωσης, προς όφελος των επαγγελματιών και εργαζομένων της πόλης.
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Οι εξωστρεφείς δράσεις του Ο.Λ.Ε. ΑΕ καθιστούν το έργο του, στο σύνολο του, πολύτιμη παρακαταθήκη
για την συνέχεια“.
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Επιτυχημένη η εναρκτήρια ημερίδα για την έμφυλη βία στη ζωή των νέων
που διοργάνωσε η Πνοή (φωτογραφίες)

Το Σάββατο 24/09/22 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Καβάλας πραγματοποιήθηκε με
επιτυχία η εναρκτήρια ημερίδα του έργου «Ενεργοί Αποτροπείς, Ενεργοί Παρατηρητές:
Προλαμβάνοντας την Έμφυλη Βία στη Ζωή των Νέων», τη διοργάνωση της οποίας είχε ο
Σύλλογος ΠΝΟΗ για το Παιδί & την Οικογένεια.

Το έργο αυτό είναι χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Active Citizens Fund, με φορέα Υλοποίησης τον
Όμιλο για την Επιχειρηματικότητα και την Κοινωνική Οικονομία (ΕΚΟ Greece) και εταίρους το Σύλλογο
ΠΝΟΗ, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και την ΜΚΟ Terram Pacis από την Νορβηγία.

Η προσέλευση του κόσμου ήταν πολύ καλή τόσο δια ζώσης όσο και μέσω σύνδεσης διαδικτυακά. Η
ημερίδα ξεκίνησε με χαιρετισμούς από την Πρόεδρο της ΠΝΟΗΣ Κα Ιωάννα Χατζηβαρύτη η οποία
ευχαρίστησε το Επιμελητήριο Καβάλας για την παραχώρηση της αίθουσας και της υλικοτεχνικής
υποδομής. Διαδικτυακά ακολούθησε ο χαιρετισμός της Κας Μανιαδάκη- Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοιν/κής
Εργασίας του Παν. Δυτ. Αττικής.
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Ακολούθησαν οι πολύ εμπεριστατωμένες εισηγήσεις από τις κυρίες:

Ελιάνα Βασιλείου: Παραδοσιακές & σύγχρονες μορφές Έμφυλης Βίας μεταξύ εφήβων και νέων στην
Ελλάδα.

Ναταλία Κακούρου : Η «προσχολική» ηλικία της έμφυλης Βίας.

Σ. Παπαμιχαήλ: Απαθείς θεατές της Έμφυλης Βίας : εκδηλώσεις, αίτια και μέθοδοι καταπολέμησης.

Προδρομία Κοθάλη: Προσέγγιση «Ενεργού Παρατηρητή» και Προσέγγιση «Ενεργού Αποτροπέα»: τι είναι
και πως μπορούν να αναδειχθούν σε νέες κοινωνικές αξίες

Ελένη Κοντογιάννη Και Σεβαστή Χατζηφωτίου: Η σημασία κατάρτισης & ευαισθητοποίησης ομάδων σε
‘θέσεις – κλειδιά’ (εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λειτουργοί, γονείς, συνομήλικοι).

Την ημερίδα έκλεισε η Κα Βασιλείου παρουσιάζοντας τους στόχους και τις δράσεις του Έργου : «Ενεργοί
Αποτροπείς, Ενεργοί Παρατηρητές: Προλαμβάνοντας την Έμφυλη Βία στη Ζωή των Νέων», το οποίο θα
ολοκληρωθεί μέσα στο 2024.

Με την παρουσία τους μας τίμησαν ο κος Μάκης Κρεμμύδας πρόεδρος Νομαρχιακού Συλλόγου ΑμεΑ Π.Ε.
Καβάλας, η Κα Δώρα Καγιάννη Αντιπρόεδρος του συλλόγου γονέων κηδεμόνων & φίλων ατόμων με
αυτισμό Ν. Καβάλας, η Κα Δέσποινα Καλαμούκη Αντιπρόεδρος του Θασιακής Ένωσης Καβάλας, καθώς και
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μέλη και εθελοντές του Συλλόγου ΠΝΟΗ.
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Παρόλο το επίκαιρο του θέματος δεν υπήρξε ενδιαφέρον από τους τοπικούς άρχοντες και τις
εκπαιδευτικές διευθύνσεις, που μόνο είχαν να κερδίσουν αν την παρακολουθούσαν. Ωστόσο γέμισε
αισιοδοξία τους διοργανωτές η συμμετοχή νέων που θα στελεχώσουν και τις ομάδες για την επόμενη
διετία που θα τρέχει το συγκεκριμένο έργο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
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Ολοκληρώθηκε το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών Βιβλιοθηκών με τη
συμμετοχή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού

Με τις εξαιρετικά επιτυχημένες εισηγήσεις του στελεχιακού δυναμικού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Καλυβίων και ειδικών επιστημόνων σχετικά με το Ψηφιακό Αποθετήριο Ιστορίας Δήμου Σαρωνικού,
ολοκληρώθηκε το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών Βιβλιοθηκών με θέμα «Οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες
μετασχηματίζονται: Προοπτικές και προκλήσεις». Τις εργασίες του Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στη
Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη στο Ηράκλειο Κρήτης από τις 22-24 Σεπτεμβρίου, χαιρέτησε, μεταξύ
άλλων, ο δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου.

Ο Π. Φιλίππου στη σύντομη ομιλία του συνεχάρη τους διοργανωτές του  Συνεδρίου και τόνισε την ανάγκη
αναβάθμισης των δημοτικών βιβλιοθηκών καθώς και την ανάγκη να έρθουν κοντά στις τοπικές κοινωνίες
ώστε να αποτελέσουν ζωντανά κύτταρα πολιτισμού και εκπαίδευσης. «Η δημοσίευση του νέου βιβλίου μου
“Ανάλεκτα από τα χειρόγραφα Χρίστου Ν. Πέτρου – Μεσογείτη (1909-1944)” που εκδόθηκε από την
Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων, ας αποτελέσει την αφορμή να αναπτυχθούν ακόμη στενότερες σχέσεις
συνεργασίας με τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη του Ηρακλείου. Ο Χρίστος Ν. Πέτρου – Μεσογείτης είχε
εργαστεί την περίοδο 1937-1939 ως αρχαιολόγος στο Μουσείο του Ηρακλείου συγκεντρώνοντας πολύτιμο
ιστορικό, αρχαιολογικό και λαογραφικό υλικό που αφορά στην ανατολική Κρήτη. Το υλικό αυτό μπορεί να
διατεθεί για έρευνα στη Βικελαία Βιβλιοθήκη», υπογράμμισε ο Π. Φιλίππου.

Στη συνέχεια έγινε η πρώτη εισήγηση με θέμα «Λειτουργία και Αξιοποίηση Ψηφιακού Αποθετηρίου
Ιστορίας του Δήμου Σαρωνικού. Τα Οφέλη από τη Νέα Υποδομή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων» με
ομιλήτριες τις υπεύθυνες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λυδία Αλαγιάννη, MSc Βιβλιοθηκονόμο και Ελένη
Ράπτη, Διοικητική Υπάλληλο.

Παρουσιάστηκαν τρόποι αξιοποίησης του Ψηφιακού Αποθετηρίου Ιστορίας του Δήμου Σαρωνικού και
πλεονεκτήματα που έχουν αναδειχθεί από τη διετή χρήση του. Μέσω καινοτόμων εφαρμογών, δίνεται η
δυνατότητα να διασυνδέονται όχι μόνο δεδομένα και μεταδεδομένα μεταξύ των τεκμηρίων στο
εσωτερικό του Αποθετηρίου αλλά και  με εξωτερικούς συνδέσμους και πηγές, καθιστώντας πιο αξιόπιστη
και τεκμηριωμένη την πληροφορία. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν τρόποι προσέγγισης και ανάπτυξης του
υλικού γύρω από διάφορες θεματικές, ιστορικά και πολιτισμικά τεκμήρια που αφορούν στην ευρύτερη
περιοχή του Δήμου Σαρωνικού. Αναδείχθηκε, επίσης, η χρησιμοποίηση του Αποθετηρίου ως
«εκπαιδευτικού εργαλείου» για δράσεις με μαθητές. Τα ψηφιακά τεκμήρια γίνονται αφορμή ώστε να
μπορέσουν τα παιδιά να κάνουν τη σύνδεση με την τοπική ιστορία και να αποκτήσουν επιπλέον
πληροφορίες για το περιβάλλον στο οποίο διαβιούν. Σημαντικό τμήμα της παρουσίασης αφορούσε στον
τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται η πληροφορία που εμπεριέχεται στο Αποθετήριο, από οποιονδήποτε
ερευνητή, όπου και εάν βρίσκεται.

Κατόπιν, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη εισήγηση με θέμα «Διαχείριση Αρχειακού Υλικού σε Δημοτική
βιβλιοθήκη. Η Περίπτωση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων και το “Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου –
Μεσογείτη”» με ομιλήτριες την Ευαγγελία Παπαδάκη, MSc Αρχειονόμο-Βιβλιοθηκονόμο, την Ελένη Ράπτη,
Διοικητικό Υπάλληλο Δήμου Σαρωνικού και τον Παντελή Μπράττη, Βιβλιοθηκονόμο, Τμήμα Αρχειονομίας,
Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Οι τοποθετήσεις επικεντρώθηκαν στον τρόπο που μια δημοτική βιβλιοθήκη μπορεί να διαχειριστεί
αρχειακό υλικό που περιέχεται στη συλλογή της, σε θέματα φυσικής αποθήκευσης και ταξινόμησης του
αρχείου, ψηφιοποίησης, δημιουργίας μεταδεδομένων με βάση τα αρχειακά πρότυπα περιγραφής και
προβολής του αρχειακού υλικού. Αναφέρθηκαν βέλτιστες πρακτικές τεκμηρίωσης του αρχειακού υλικού
στηριγμένες σε σχετικές οντολογίες (όπως το EAD), σε παλιούς (ISAD) και νέους κανόνες περιγραφής
(RDA) με υποστήριξη διασυνδεδεμένων δεδομένων (Linked Data), κλπ. Ως μελέτη περίπτωσης
χρησιμοποιήθηκε η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού, το «Ψηφιακό Αποθετήριο
Ιστορίας του Δήμου Σαρωνικού», το Αρχείο του αρχαιολόγου Χρίστου Ν. Πέτρου Μεσογείτη (1909-1944)
και τα τεκμήρια που ανήκουν σε αυτό και παρέχουν πληροφορίες για τις περιοχές των Μεσογείων, της
Αττικής, της Ανατολικής Κρήτης και της Αργολιδοκορινθίας. Το φυσικό αυτό αρχείο διατηρείται στη
βιβλιοθήκη Καλυβίων, έχει ψηφιοποιηθεί και τεκμηριωθεί στο Ψηφιακό αποθετήριο της βιβλιοθήκης.

Πηγή: Ολοκληρώθηκε το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών Βιβλιοθηκών με τη συμμετοχή της
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς
υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.
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Εγγραφή

Ενημερωθείτε καθημερινά από την ιστοσελίδα forkeratea.com επιλέγοντας να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό
newsletter. Γράψτε παρακάτω το email σας.

https://forkeratea.com/local/%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%8e%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%cf%84%ce%bf-4%ce%bf-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ae%ce%bd%ce%b9%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%b9/


https://atticatoday.gr/

 Publication date: 27/09/2022 17:06

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

Ολοκληρώθηκε το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών Βιβλιοθηκών με τη
συμμετοχή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού -

Διαβάστε Περισσότερα...
Με τις εξαιρετικά επιτυχημένες εισηγήσεις του στελεχιακού δυναμικού της
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων και τις τοποθετήσεις ειδικών επιστημόνων
σχετικά με το Ψηφιακό Αποθετήριο Ιστορίας Δήμου Σαρωνικού,
ολοκληρώθηκε το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών Βιβλιοθηκών με θέμα
«Οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες μετασχηματίζονται: Προοπτικές και προκλήσεις».
Τις εργασίες του Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στη Βικελαία Δημοτική
Βιβλιοθήκη στο Ηράκλειο Κρήτης από τις 22-24 Σεπτεμβρίου, χαιρέτησε,
μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου.
Ο Π. Φιλίππου στη σύντομη ομιλία του συνεχάρη τους διοργανωτές του
Συνεδρίου και τόνισε την ανάγκη αναβάθμισης των δημοτικών βιβλιοθηκών
καθώς και την ανάγκη να έρθουν κοντά στις τοπικές κοινωνίες ώστε να
αποτελέσουν ζωντανά κύτταρα πολιτισμού και εκπαίδευσης. «Η δημοσίευση
του νέου βιβλίου μου “Ανάλεκτα από τα χειρόγραφα Χρίστου Ν. Πέτρου –
Μεσογείτη (1909-1944)” που εκδόθηκε από την Δημοτική Βιβλιοθήκη
Καλυβίων, ας αποτελέσει την αφορμή να αναπτυχθούν ακόμη στενότερες
σχέσεις συνεργασίας με τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη του Ηρακλείου. Ο
Χρίστος Ν. Πέτρου – Μεσογείτης είχε εργαστεί την περίοδο 1937-1939 ως
αρχαιολόγος στο Μουσείο του Ηρακλείου συγκεντρώνοντας πολύτιμο
ιστορικό, αρχαιολογικό και λαογραφικό υλικό που αφορά στην ανατολική
Κρήτη. Το υλικό αυτό μπορεί να διατεθεί για έρευνα στη Βικελαία
Βιβλιοθήκη», υπογράμμισε ο Π. Φιλίππου.
Στη συνέχεια έγινε η πρώτη εισήγηση με θέμα «Λειτουργία και Αξιοποίηση
Ψηφιακού Αποθετηρίου Ιστορίας του Δήμου Σαρωνικού. Τα Οφέλη από τη Νέα
Υποδομή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων» με ομιλήτριες τις υπεύθυνες
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λυδία Αλαγιάννη, MSc Βιβλιοθηκονόμο και Ελένη
Ράπτη, Διοικητική Υπάλληλο. Παρουσιάστηκαν τρόποι αξιοποίησης του
Ψηφιακού Αποθετηρίου Ιστορίας του Δήμου Σαρωνικού και πλεονεκτήματα
που έχουν αναδειχθεί από τη διετή χρήση του. Μέσω καινοτόμων
εφαρμογών, δίνεται η δυνατότητα να διασυνδέονται όχι μόνο δεδομένα και
μεταδεδομένα μεταξύ των τεκμηρίων στο εσωτερικό του Αποθετηρίου αλλά
και με εξωτερικούς συνδέσμους και πηγές, καθιστώντας πιο αξιόπιστη και
τεκμηριωμένη την πληροφορία. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν τρόποι
προσέγγισης και ανάπτυξης του υλικού γύρω από διάφορες θεματικές,
ιστορικά και πολιτισμικά τεκμήρια που αφορούν στην ευρύτερη περιοχή του
Δήμου Σαρωνικού. Αναδείχθηκε, επίσης, η χρησιμοποίηση του Αποθετηρίου
ως «εκπαιδευτικού εργαλείου» για δράσεις με μαθητές. Τα ψηφιακά τεκμήρια
γίνονται αφορμή ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να κάνουν τη σύνδεση με την
τοπική ιστορία και να αποκτήσουν επιπλέον πληροφορίες για το περιβάλλον
στο οποίο διαβιούν. Σημαντικό τμήμα της παρουσίασης αφορούσε στον
τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται η πληροφορία που εμπεριέχεται στο
Αποθετήριο, από οποιονδήποτε ερευνητή, όπου και εάν βρίσκεται.
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Το ΠΑΔΑ συντονίζει ερευνητική ομάδα για νέα τεχνική ανίχνευσης σεισμών
Το ΠΑΔΑ συντονίζει ερευνητική ομάδα για νέα τεχνική ανίχνευσης σεισμών

Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται παγκοσμίως μεγάλη ερευνητική δραστηριότητα σε
συστήματα ανίχνευσης και αξιολόγησης περιβαλλοντικών φαινομένων με τη χρήση του
εγκατεστημένου δικτύου οπτικών ινών που αποτελεί το δίκτυο κορμού του διαδικτύου. Στον
τομέα αυτό Έλληνες ερευνητές πρότειναν και υλοποίησαν νέα μέθοδο ανίχνευσης σεισμικών
συμβάντων αξιοποιώντας την εγκατεστημένη υποδομή του δικτύου οπτικών ινών του ΟΤΕ. Η
ερευνητική ομάδα είναι μια κοινοπραξία μελών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το Γεωδυναμικό
Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τον ΟΤΕ που
παρέχει την υποδομή.

Η προτεινόμενη τεχνική που ονομάζεται “συμβολόμετρο μικροκυματικής συχνότητας σε οπτική ίνα”
(Microwave Frequency Fiber Interferometer – MFFI) στηρίζεται στη διάδοση μιας μικροκυματικής
συχνότητας μέσα σε μια οπτική ίνα κλειστού βρόχου σχηματίζοντας ένα συμβολόμετρο. Στην έξοδο το
σύστημα ανιχνεύει τις διαταραχές της φάσης του διαδιδόμενου σήματος εξαιτίας της παραμόρφωσης της
οπτικής ίνας, η οποία προκαλείται κατά τη διάρκεια σεισμικών γεγονότων ή άλλων δονήσεων
σχετιζόμενων με ανθρωπογενή ή μη δραστηριότητα. Η τεχνική είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για τη συνεχή
παρακολούθηση και καταγραφή γεωλογικών και περιβαλλοντικών φαινομένων που λαμβάνουν χώρα ειδικά
σε υποθαλάσσιες περιοχές, όπου η χρήση άλλων αισθητήρων (π.χ. επιταχυνσιόμετρα) δεν είναι πρακτικά
εφικτή. Επίσης μεγάλο πλεονέκτημα της προτεινόμενης τεχνικής έναντι των εμπορικά διαθέσιμων
τεχνικών αποτελεί το γεγονός ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση δονήσεων κατά μήκος
οπτικών καλωδίων πολύ μεγάλου μήκους (>1000 km), γεγονός που την καθιστά ένα μοναδικό εργαλείο για
τις μελέτες του βαθέως ωκεανού, όπου τα μετρητικά συστήματα είναι σπάνια και πολύ δύσκολη η
εγκατάσταση και πρόσβασή τους. Ένα επίσης μεγάλο πλεονέκτημα της τεχνικής είναι η δυνατότητα
υλοποίησής της με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος – σχεδόν δέκα φορές μικρότερο σε σύγκριση με τις εμπορικά
διαθέσιμες λύσεις – που θα επιτρέψει τη μαζική της εγκατάσταση σε περιοχές γεωφυσικής
δραστηριότητας μεγάλου ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τα παραπάνω καθιστούν
την προτεινόμενη τεχνική ως μια ελκυστική λύση, η χρήση της οποίας σε μεγάλος εύρος θα μετατρέψει το
εγκατεστημένο δίκτυο οπτικών ινών σε μια παγκόσμια πλατφόρμα ανίχνευσης περιβαλλοντικών και
γεωφυσικών φαινομένων με σκοπό την έγκαιρη πρόβλεψη φυσικών καταστροφών και τη συμβολή στη
μελέτη της κλιματικής αλλαγής.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην
ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου
ξεφεύγει κανένα νέο.

Η ερευνητική ομάδα εφάρμοσε την τεχνική σε τμήμα του δικτύου οπτικών ινών του ΟΤΕ σε περιοχή της
Αττικής, για διάστημα 6 μηνών. Στο πείραμα συμμετείχε και ομάδα ξένων ερευνητών από το
Πανεπιστήμιο ETH Ζυρίχης η οποία παρείχε συγκριτικές μετρήσεις ως προς υφιστάμενες τεχνικές
τεχνολογίας αιχμής όπως η τεχνική της κατανεμημένης ακουστικής ανίχνευσης (Distributed Acoustic
Sensing – DAS). Το σύστημα ανίχνευσε επιτυχώς μικρά και μεγάλα σεισμικά γεγονότα με επίκεντρο τόσο
σε κοντινές όσο και σε μακρινές αποστάσεις (>400 km) από το σημείο ανίχνευσης, με χαρακτηριστικό
παράδειγμα τον σεισμό της Κρήτης μεγέθους 6.3 της κλίμακας Ρίχτερ της 12 Οκτωβρίου 2021. Τα
αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στο έγκριτο περιοδικό Scientific Reports της Nature
(https://www.nature.com/articles/s41598-022-18130-x). Η δημοσίευσή της εργασίας κέντρισε το
ενδιαφέρον της Google, η οποία διαθέτει πολλά υποθαλάσσια καλώδια που συνδέουν την Ευρώπη με την
Αμερική, και επιθυμεί να αξιοποιήσει την τεχνική σε ένα πρόγραμμα της για την υλοποίηση συστημάτων
έγκαιρης προειδοποίησης φυσικών καταστροφών σχετιζόμενων με τσουνάμι και εκρήξεις ηφαιστείων.

https://www.foititikanea.gr/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82/27398-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD?tmpl=component_print&print=1&layout=default
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Σχήμα της πειραματικής διάταξης μέτρησης σεισμών MFFI που λειτούργησε στα εργαστήρια του ΟΤΕ από τον Ιούλιο του
2021 έως τον Φεβρουάριο του 2022

Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας:

– Αντώνης Μπόγρης, καθηγητής, εργαστήριο Παράλληλων και Κατανεμημένων Συστημάτων και Δικτύων
(PDSN), Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,

– Θωμάς Νίκας, μεταδιδακτορικός ερευνητής Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

– Χρήστος Σίμος, αναπληρωτής καθηγητής, εργαστήριο Ηλεκτρονικής & Φωτονικής (PhotonXLab) Τμ.
Φυσικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

– Ηρακλής Σίμος, αναπληρωτής καθηγητής, εργαστήριο Ασύρματων – Οπτικών Διατάξεων και Δικτύων
Επικοινωνιών (WaveComm) Τμ. Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής

– Κωνσταντίνος Λέντας, μεταδιδακτορικός ερευνητής Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Εθνικό Αστεροσκοπείο
Αθηνών

– Νίκος Μελής, διευθυντής ερευνών Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

– Χάρης Μεσαριτάκης, αναπληρωτής καθηγητής Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών
Συστημάτων, Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

– Γιάννης Χοχλιούρος, Προϊστάμενος του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων Σταθερής της
ΥποΔ/νσης Έρευνας & Ανάπτυξης Σταθερής & Κινητής, της Δ/νσης Στρατηγικής Τεχνολογίας & Δικτύου
Κορμού Σταθερής & Κινητής, της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας & Λειτουργιών Ομίλου Ο.Τ.Ε. Α.Ε..

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr
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Έρχεται το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την «Πρόληψη και Καταπολέμηση
της Αστεγίας»

Το πλέγμα του πολιτικού πλάνου που σχεδιάζει και υλοποιεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων για την υποστήριξη των πολιτών που διαβιούν σε συνθήκες έλλειψης στέγης και ακραίας
φτώχειας παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας,
κ. Γιώργος Σταμάτης.

Ειδικότερα, ο κ. Σταμάτης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία», στο πρόγραμμα
«Κάλυψη», και στο πιλοτικό πρόγραμμα για την Κοινωνική Κατοικία, τονίζοντας ότι οι πολιτικές του
υπουργείου για την υποστήριξη των πολιτών που βρίσκονται σε ανάγκη θα αποτυπωθούν στο νέο Εθνικό
Σχέδιο Δράσης για την «Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Αστεγίας».

Ο κ. Σταμάτης συμμετείχε ως μέλος της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Καταπολέμηση της
Αστεγίας, στη συνάντηση του δικτύου EUROCITIES, που έλαβε χώρα στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, με
αντικείμενο την ανταλλαγή καλών διεθνών πρακτικών για την αντιμετώπιση της αστεγίας των νέων.

Στο δίκτυο EUROCITIES συμμετέχουν περισσότερες από 200 πόλεις από 38 χώρες, οι οποίες μέσω της
ανταλλαγής καλών πρακτικών έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της
Ευρώπης.

Να θυμίσουμε πως στις 15 Σεπτεμβρίου, το κυβερνητικό επιτελείο παρουσίασε τη νέα στεγαστική
πολιτική στηρίζεται σε 6+1 άξονες που θέτουν το πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού για την φθηνή
στέγη, που στόχο έχουν τη μείωση του υψηλού κόστους στέγασης, την αύξηση της ιδιοκατοίκησης των
νέων και την στήριξη σε νέους και νέα ζευγάρια για στεγαστική αποκατάσταση.

Πιο αναλυτικά, οι επτά άξονες πολιτικής περιλαμβάνουν χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια για νέους,
το πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής με μαζική ανακαίνιση κενών ιδιωτικών κατοικιών, την
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, την επιδότηση ενεργειακής αναβάθμισης
και ανακαίνισης, την επιδότηση ανακαίνισης κενών κατοικιών, τη δημιουργία νέων και
σύγχρονων φοιτητικών κατοικιών και την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος.

19 απαντήσεις για την «φθηνή στέγη» σε νέους και ευάλωτες
ομάδες
Σε διευκρινίσεις και απαντήσεις συνολικά 19 ερωτημάτων προχώρησε το υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων με αφορμή τις απορίες που δημιουργήθηκαν αναφορικά με τις δράσεις που
περιλαμβάνει το σχέδιο «Σπίτι μου».

1. Θεωρείτε ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι επαρκή για την αντιμετώπιση του
στεγαστικού προβλήματος;

Αν εξαιρέσουμε κατά κύριο λόγο το επίδομα στέγασης, η πραγματικότητα είναι ότι η χώρα δεν είχε ως
τώρα συνεκτική στεγαστική πολιτική. Η στρατηγική που θέτουμε τώρα σε εφαρμογή περιλαμβάνει μέτρα
που αξιοποιούν εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και δίνει έμφαση στους νέους και τα νέα ζευγάρια. Ο
λόγος για τον οποίο επελέγη αυτή η πολιτική είναι ότι οι νέοι αντιμετωπίζουν εντονότερο πρόβλημα,
δυσκολεύονται να φύγουν από την πατρική στέγη και έχουν επίσης δυσκολία πρόσβασης στο τραπεζικό
σύστημα για λήψη στεγαστικού δανείου. Εν πάση περιπτώσει, το κράτος κάνει μια νέα αρχή στη
στεγαστική πολιτική εξαντλώντας τις δυνατότητες που υπάρχουν προς το παρόν για το συγκεκριμένο
ζήτημα. Τίποτα όμως δεν αποκλείει ότι στο μέλλον δεν θα προστεθούν επιπλέον δράσεις.

2. Και τι περιμένετε να αλλάξει με αυτό το πρόγραμμα;

Διευκολύνονται βασικά τα νέα ζευγάρια για να έχουν μια πρόσβαση σε προσιτή και ποιοτική στέγη.
Δίνεται ακόμα μεγαλύτερη σημασία, πέρα από το στεγαστικό επίδομα, σε όσους ιδιαίτερα νέους έχουν
χαμηλό εισόδημα και αυξημένες ανάγκες. Προστίθενται άλλοι 136.000 ωφελούμενοι οι οποίοι θα έχουν τη
δυνατότητα να αποκτήσουν ιδιόκτητη στέγη με χαμηλότοκα (ή άτοκα) στεγαστικά δάνεια ή να μισθώσουν
κατοικίες με χαμηλά ενοίκια. Στηρίζονται έτσι στο ξεκίνημα της ζωής τους οι νέοι και οι οικογένειές τους
και με αυτόν τον τρόπο γίνεται μια ακόμα προσπάθεια για την αντιμετώπιση του δημογραφικού.

Η αξιοποίηση αδρανούς ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας έχει προφανή οικονομικά και κοινωνικά οφέλη
για τους δικαιούχους των προγραμμάτων, τους ιδιοκτήτες των ακινήτων (ιδιώτες και Δημόσιο/ΔΥΠΑ), την
οικοδομική και γενικότερη επιχειρηματική δραστηριότητα.
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Επιπλέον, υποστηρίζονται και οι ιδιοκτήτες παλαιών ακινήτων που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα
να ανακαινίσουν τα σπίτια τους, τα οποία με τον τρόπο αυτό θα επιστρέψουν στην αγορά.

3. Πότε θα ξεκινήσει η εφαρμογή των μέτρων; Χρειάζεται να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο για
να εφαρμοστούν;

Ορισμένα θα ξεκινήσουν άμεσα, για άλλα έχει ξεκινήσει η προετοιμασία προκειμένου να τεθούν σταδιακά
σε εφαρμογή από το 2023. Για παράδειγμα άμεσα θα αυξηθεί κατά 50 % το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα,
όπως και το επίδομα στέγασης για τους μαθητές στις Σχολές της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) που φοιτούν μακρυά από
τον τόπο κατοικίας τους.

Επίσης, το πρόγραμμα «Κάλυψη» (μέσω του οποίου θα νοικιαστούν από το Δημόσιο και θα διατεθούν σε
φτωχότερα νέα ζευγάρια, ιδιωτικές κατοικίες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Εστία» για τη στέγαση
μεταναστών), θα ξεκινήσει στις αρχές του 2023 όταν θα είναι διαθέσιμες οι κατοικίες και θα έχουν
ολοκληρωθεί τυχόν επισκευές. Από το 1ο τρίμηνο του 2023 θα ξεκινήσει η χορήγηση των χαμηλότοκων
δανείων για αγορά κατοικίας από νέους. Αντίστοιχα, τα προγράμματα για την αξιοποίηση της δημόσιας
και ιδιωτικής περιουσίας χρειάζονται χρόνο για ωρίμανση και εφαρμογή. Όλα τα προγράμματα θα
ξεκινήσουν πάντως εντός του 2023. Σε ό,τι αφορά το θεσμικό πλαίσιο, οι βάσεις τέθηκαν σε σημαντικό
βαθμό με το νόμο 4921/2022 «Δουλειές ξανά» που επέκτεινε τις αρμοδιότητες της ΔΥΠΑ αναφορικά με τη
στεγαστική πολιτική και την εξόπλισε με νέα εργαλεία για την αξιοποίηση της περιουσίας και των
αποθεματικών της. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων θα χρειαστεί η έκδοση υπουργικών αποφάσεων,
αποφάσεις του ΔΣ της ΔΥΠΑ για προκήρυξη διαγωνισμών ή αποφάσεις προκήρυξης των
συγχρηματοδοτούμενων (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης) προγραμμάτων. Σε κάποιες περιπτώσεις θα
χρειαστούν και περαιτέρω νομοθετικές παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του όλου
εγχειρήματος.

4. Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι χαρίζετε τη δημόσια περιουσία σε μεγαλοεργολάβους με
την κοινωνική αντιπαροχή. Τι απαντάτε;

Με το νέο θεσμό της «κοινωνικής αντιπαροχής», διατίθεται η αδρανής ακίνητη περιουσία του δημοσίου,
χωρίς να χάνεται η κυριότητα της γης, σε μακροχρόνιες παραχωρήσεις προς ιδιώτες που εξασφαλίζουν με
συμβατικές υποχρεώσεις την κατασκευή σύγχρονων κατοικιών οι οποίες θα διατεθούν με φθηνά ενοίκια.
Πρόκειται για την πιο διαδεδομένη πρακτική κοινωνικής στέγης που έχει εξασφαλίσει το 20-25% των
ακινήτων πχ στην Αυστρία ή την Ολλανδία να διατίθενται με ρυθμισμένα χαμηλά ενοίκια. Παρόμοιες
πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί και στη σοσιαλιστική Ισπανία. Δεν το γνωρίζουν άραγε αυτοί που ασκούν
εύκολη κριτική;

Με την κοινωνική αντιπαροχή το Δημόσιο εισφέρει ακίνητα που δεν χρησιμοποιεί και μένουν
αναξιοποίητα, οι ιδιώτες μετά από διαγωνισμό αναλαμβάνουν με δικές τους δαπάνες και με κρατικές
προδιαγραφές, να χτίσουν σπίτια με την υποχρέωση τα μισά να διατεθούν για εμπορική αξιοποίηση) και
τα υπόλοιπα μισά σε χαμηλές τιμές για κοινωνική στέγαση. Έτσι εξασφαλίζεται φθηνή στέγη για τους
δικαιούχους, αξιοποιείται η περιουσία του Δημοσίου και ιδιαίτερα της ΔΥΠΑ, κινείται η οικοδομή και
εγκαταλείπεται η πρακτική του «γκέτο» των εργατικών κατοικιών. Εννοείται ότι το Δημόσιο θα συνεχίσει
και πάλι να έχει το βασικό λόγο στην αξιοποίηση της περιουσίας του την επόμενη ημέρα, όπως γίνεται και
στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Οι ιδιώτες θα είναι απλώς ένα όχημα για την ταχύτερη προσφορά
κοινωνικής στέγης. Από όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ κατάλαβε ότι χαρίζουμε την περιουσία του Δημοσίου.

Εκείνο που πραγματικά αποτελεί άλμα σε λογικό κενό είναι η επισήμανση ότι με τα στεγαστικά δάνεια για
τη νέα γενιά , η κυβέρνηση «φέρνει τον εφιάλτη των κόκκινων δανείων και του πτωχευτικού νόμου στους
νέους». Δηλαδή τι προτείνουν; Να απαγορευθεί η χορήγηση δανείων επειδή ορισμένα από αυτά μπορεί στο
μέλλον να κοκκινήσουν;

5. Ποιο το όφελος για τα νέα ζευγάρια που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα χορήγησης
στεγαστικών δανείων;

Πρακτικά όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό, θα πληρώνουν δόση στεγαστικού δανείου που θα είναι
πολύ χαμηλότερη από το ενοίκιο που αντιστοιχεί στο σπίτι που επέλεξαν, καθώς το επιτόκιο με τα
σημερινά δεδομένα είναι συμβολικό: με τα σημερινά δεδομένα είναι στο 1 % αλλά σε κάθε περίπτωση θα
αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο των εμπορικών επιτοκίων. Και πάντως μηδενικό για τρίτεκνες και
πολύτεκνες οικογένειες. Το κυριότερο, με την αποπληρωμή του δανείου θα αποκτήσουν την ιδιοκτησία
του σπιτιού. Επιπλέον, το δάνειο θα καλύπτει υψηλότερο ποσοστό της εμπορικής αξίας του ακινήτου (90
%) σε σχέση με τα στεγαστικά δάνεια των τραπεζών που καλύπτουν συνήθως έως το 80 %. Αυτό σημαίνει
ότι η ιδιωτική συμμετοχή που πρέπει να συνεισφέρουν οι νέοι μειώνεται στο 10 % της αξίας του σπιτιού
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αντί για 20 % που προβλέπεται στις συμβάσεις των τραπεζικών στεγαστικών δανείων.
Τέλος με το πρόγραμμα αυτό αποκτούν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό νοικοκυριά που υπό κανονικές
συνθήκες δύσκολα θα πληρούσαν τα τραπεζικά κριτήρια χρηματοδότησης, όπως για παράδειγμα μισθωτοί
με μηνιαίο καθαρό εισόδημα ίσο με 715 ευρώ το μήνα.

Με άλλα λόγια, ένα νέο ζευγάρι που αγοράζει ένα σπίτι αξίας 100.000 ευρώ θα πληρώνει μηνιαία δόση
275 -285 ευρώ αντί για 415 ευρώ που είναι η δόση για το ίδιο σπίτι με τα τρέχοντα επιτόκια της αγοράς.
Το ετήσιο όφελος στην περίπτωση αυτή είναι 1680 ευρώ.

6. Γιατί βάλατε το ηλικιακό όριο στα 39 έτη και όχι υψηλότερα; Αν ο ένας είναι πάνω από 39
ετών, ισχύει το πρόγραμμα;

Δίνουμε έμφαση στην στεγαστική αποκατάσταση των νέων, που αντιμετωπίζουν και το μεγαλύτερο
πρόβλημα. Κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι η αντιμετώπιση του δημογραφικού και η έλλειψη
στέγης είναι ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για τη δημιουργία οικογένειας. Για το λόγο αυτό
άλλωστε τα προγράμματα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δίνουν προτεραιότητα
στους πολύτεκνους και τους τρίτεκνους. Αρκεί για τη λήψη του δανείου ο ένας από τους δύο να είναι 25-
39 ετών.

7. Το πρόγραμμα χορήγησης στεγαστικών δανείων προβλέπει πλαφόν 150.000 ευρώ στο ύψος
του δανείου. Θεωρείτε το όριο αυτό ρεαλιστικό; Υπάρχουν σπίτια σε αυτό το επίπεδο τιμών;

Σε δεκάδες περιοχές των αστικών κέντρων αλλά και στην περιφέρεια υπάρχουν διαθέσιμα ακίνητα σε
αυτήν την τάξη μεγέθους που μπορούν να καλύψουν τις στεγαστικές ανάγκες των νέων. Ενδεικτικά: οι
αντικειμενικές αξίες στην Αγία Παρασκευή κυμαίνονται από 1500-2050 ευρώ ανά τετραγωνικό, στο
Μαρούσι 1500-2300 ευρώ, στην Πεύκη 1300-2250 ευρώ, στο 4ο Δημοτικό Διαμέρισμα Θεσσαλονίκης
(Τούμπα) 1250 – 1550 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι οι αντικειμενικές αξίες αφορούν νεόδμητα ακίνητα ενώ το
πρόγραμμα των στεγαστικών δανείων αφορά ακίνητα κατασκευασμένα έως το 2007, οι αξίες των οποίων
είναι προφανώς χαμηλότερες σε σχέση με τα νεόδμητα.

Προφανώς υπάρχουν πολύ ακριβότερα ακίνητα, ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε με
ένα κοινωνικό πρόγραμμα για τη διευκόλυνση της απόκτησης στέγης, που στόχο έχει να απαλλάξει τους
νέους από σημαντικά κόστη, αβεβαιότητες και προβλήματα. Το όριο των 150.000 ευρώ είναι η χρυσή
τομή ανάμεσα στα όρια που θέτει η αγορά και την ανάγκη να ενταχθούν στο πρόγραμμα όσο το δυνατόν
περισσότεροι ωφελούμενοι.

8. Λέτε ότι οι ωφελούμενοι από το πρόγραμμα στεγαστικών δανείων θα είναι 10.000 και τα
δάνεια θα φθάνουν μέχρι 150.000 ευρώ. Πώς ισχύει αυτό, δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός του
προγράμματος είναι 500 εκατ. ευρώ; Μπορούν να ωφεληθούν τόσοι πολλοί;

Η απάντηση είναι απλή: ο αριθμός των 10.000 αναφέρεται στους ωφελούμενους του προγράμματος. Το
πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους και νέα ζευγάρια, που σημαίνει ότι σε ένα σπίτι, για το οποίο θα ληφθεί
ένα δάνειο, θα κατοικήσουν περισσότεροι από ένας, άρα για κάθε δάνειο οι ωφελούμενοι θα είναι
περισσότεροι από ένας. Επιπλέον το ποσό των 150.000 ευρώ είναι το ανώτατο όριο του δανείου. Δεν θα
εξαντλούν όλα τα δάνεια το πλαφόν. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτή είναι η πρώτη φάση του
προγράμματος. Σε περίπτωση εξάντλησης των πόρων, το πρόγραμμα θα διευρυνθεί.

9. Μπορεί ένας πολίτης με εισόδημα 10.000 ευρώ το χρόνο να πάρει δάνειο 150.000 ευρώ;

Μέχρι τώρα, πράγματι ένας πολίτης με εισόδημα 10.000 ευρώ το χρόνο είχε δυσκολία να πάρει τέτοιο
δάνειο. Με τα χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια μπορούν οι συγκεκριμένοι πολίτες να πάρουν δάνειο του
οποίου η δόση στις περισσότερες περιπτώσεις θα είναι μικρότερη από το ενοίκιο που ήδη πληρώνουν.
Σημειώνουμε και πάλι ότι ένας νέος ο οποίος θα πάρει δάνειο 100.000 ευρώ θα πληρώνει μηνιαία δόση
275 ευρώ κρατώντας τελικά την κυριότητά του στο σπίτι.

10. Τα προγράμματα για παροχή δανείων και οι επιδοτήσεις για ανακαίνιση και ενεργειακή
αναβάθμιση κατοικιών, μπορούν να λειτουργήσουν συνδυαστικά;

Η απάντηση είναι ναι. Το πρόγραμμα των χαμηλότοκων δανείων μπορεί κάλλιστα να συνδυαστεί με το
πρόγραμμα «Εξοικονομώ και Ανακαινίζω» για νέους. Άρα να γίνουν περισσότερο ευρείας κλίμακας
παρεμβάσεις.

11. Το πρόγραμμα των 200 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους, πόσο
σίγουροι είστε ότι θα εφαρμοστεί;
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Ήδη είναι ενταγμένη στο Ταμείο Ανάκαμψης μια σχετική δράση που παρουσιάστηκε. Στηριζόμενοι στο
πνεύμα αυτής της δράσης (αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν σε ιδιώτες τα οποία διατίθενται στο
Δημόσιο προκειμένου να τα ανακαινίσει, πληρώνοντας φυσικά το ίδιο το Δημόσιο το σχετικό ενοίκιο
στους ιδιώτες) θα διατεθούν μετά από την ολοκλήρωση των σχετικών συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, κονδύλια 200 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν ήδη στο υπουργείο Εργασίας για την
πραγματοποίηση αυτής της δράσης, από την οποία θα βγουν ωφελημένοι 10.000 νέοι και ζευγάρια 25-39
ετών.

12.Ποια είναι τα προγράμματα στα οποία μπορούν να συμμετάσχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων;

Οι ιδιοκτήτες έχουν πολλαπλά οφέλη. Οι ιδιοκτήτες π.χ. που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Κάλυψη»
θα έχουν εγγυημένο εισόδημα από το μίσθωμα που θα καταβάλει το κράτος, για τις κατοικίες τους, οι
οποίες θα διατεθούν σε νέους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Το κράτος
αναλαμβάνει επίσης τις επισκευές.

Από την άλλη, το πρόγραμμα μαζικής αξιοποίησης κλειστών ιδιωτικών κατοικιών προβλέπει ότι οι
ιδιοκτήτες τους θα τις παραχωρήσουν για τουλάχιστον 5 χρόνια στο κράτος, το οποίο θα αναλάβει να τις
ανακαινίσει και θα τις διαθέσει σε νέους και νέα ζευγάρια.

Με το πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Ενοικιάζω» οι ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών θα επιδοτηθούν για να τις
ανακαινίσουν με προϋπόθεση να τις διαθέσουν για μίσθωση τουλάχιστον 3 ετών.

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω» τέλος, προβλέπει συνδυασμό επιδότησης και άτοκου ή
χαμηλότοκου δανεισμού σε νέους για την ανακαίνιση και την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών που
ιδιοκατοικούν.

13. Τι προβλέπει ειδικότερα το πρόγραμμα Ανακαινίζω – Ενοικιάζω; Και σε τι διαφέρει από το
Εξοικονομώ;

Δεν είναι πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης, είναι πρόγραμμα ανακαίνισης χωρίς να αποκλείεται η
ενεργειακή αναβάθμιση. Και δεν είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ. Θα χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ. Ιδιοκτήτες
κενών κατοικιών έως 100 τ.μ. σε αστικά κέντρα θα λάβουν επιδότηση έως 40 % για εργασίες ανακαίνισης
των κατοικιών, (ύψους έως 10.000 ευρώ) οι οποίες θα πρέπει στη συνέχεια να νοικιαστούν τουλάχιστον
για τρία έτη. Κάθε δικαιούχος μπορεί να κάνει αίτηση για μία μόνο κατοικία και πρέπει να οικογενειακό
φορολογητέο εισόδημα έως 40.000€ και ακίνητη περιουσία έως 300.000€. Με βάση τα κριτήρια
αξιολόγησης που θα εφαρμοστούν, θα πριμοδοτούνται όσοι έχουν μικρότερη ακίνητη περιουσία και
ζητούν μικρότερη ενίσχυση από τη μέγιστη.

14. Γιατί αυξάνετε το όριο της Golden Visa στις 500.000 ευρώ;

Με τις συνθήκες που επικρατούν στην κτηματαγορά και την άνοδο των τιμών, το όριο που υπήρχε ως
τώρα (250.000 ευρώ) αφαιρούσε από την μισθωτική αγορά ακίνητα που απευθύνονται στα μεσαία
εισοδηματικά στρώματα. Η εισαγωγή κεφαλαίων και μάλιστα για επενδύσεις στην κτηματαγορά είναι
επιθυμητή, όμως οι επιπτώσεις στη μεσαία τάξη είναι ανεπιθύμητες. Για το λόγο αυτό το όριο
προσαρμόζεται σε επίπεδο που οι επενδυτές θα πρέπει να στοχεύσουν σε πιο ακριβές κατασκευές. Σε κάθε
περίπτωση διασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και εκκρεμούν, οι
οποίες θα καλυφθούν. Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν από 1.1.2023.

15. Γιατί δεν λαμβάνετε μέτρα για τον περιορισμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων;

Το θέμα αυτό εξετάζεται από την κυβέρνηση. Οι όποιες κινήσεις πρέπει να είναι σίγουρα προσεκτικές
επειδή η αγορά αυτή τα τελευταία χρόνια είχε και έχει συνεχή σκαμπανεβάσματα. Μέχρι στιγμής κρίθηκε
ότι μετά από δυο χρόνια πανδημίας, με τις αναταράξεις που δημιούργησε στον ευρύτερο κλάδο δεν θα
ήταν σκόπιμη η άμεση λήψη μέτρων μέχρι να υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Σε κάθε περίπτωση σε
πρώτη φάση θα ρυθμιστούν οι επιχειρηματικές βραχυχρόνιες μισθώσεις που γίνονται από επενδυτές
προκαλώντας αθέμιτο ανταγωνισμό.

16. Σε ποιες κατηγορίες απευθύνεται το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω» και με
ποιες προϋποθέσεις μπορεί να ενταχθεί ένας ενδιαφερόμενος;

Το «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» είναι ένα πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση και
ανακαίνιση κατοικιών για τη νέα γενιά, από 18-39 ετών. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 350
εκατ. ευρώ και εκτιμούμε ότι θα αναβαθμιστούν ενεργειακά περισσότερες από 20.000 κατοικίες νέων. Το
πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο ενότητες: το «Εξοικονομώ για Νέους» και το «Ανακαινίζω για Νέους». Στο
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«Εξοικονομώ για Νέους» οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 50.000 ευρώ.
Το ακίνητο πρέπει να είναι ιδιόκτητο ή ιδιοκατοικούμενο ή να υπάρχει πλήρης κυριότητα ή αν ο
ωφελούμενος το ενοικιάζει σε τρίτους, να έχει την επικαρπία του ακινήτου.

Στο «Ανακαινίζω για Νέους» που παρέχει χαμηλότοκα δάνεια μέχρι 7.000 ευρώ για εργασίες αναβάθμισης
της κατοικίας οι δικαιούχοι πρέπει να καλύπτουν το ίδιο εισοδηματικό όριο με το «Εξοικονομώ»,
προβλέπεται ωστόσο επιπλέον επιδότηση ύψους 3.000 ευρώ για όσους έχουν ετήσιο οικογενειακό
εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Το ακίνητο πρέπει να είναι ιδιόκτητο ή ιδιοκατοικούμενο ή αν ο ωφελούμενος
το ενοικιάζει σε τρίτους να έχει την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου.

17. Ποιο είναι το όφελος για όσους ενταχθούν στα προγράμματα αυτά;

Στο «Εξοικονομώ για Νέους» ο επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι έως 25.000 ευρώ και το ποσοστό
επιδότησης κυμαίνεται από 50% έως 90%. Για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής παρέχεται άτοκος
δανεισμός. Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις είναι η αντικατάσταση κουφωμάτων, η εξωτερική θερμομόνωση,
τα συστήματα θέρμανσης - ψύξης, τα συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης, τα συστήματα smart
home και οι οικιακές ηλεκτρικές συσκευές.

Στο «Ανακαινίζω για Νέους» ο επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι έως 10.000 ευρώ και το ποσοστό
επιδότησης ανέρχεται σε 30% για όλους. Για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής παρέχεται χαμηλότοκος
δανεισμός έως 7.000 ευρώ. Αντίστοιχα από το πρόγραμμα αυτό επιδοτείται η ανακαίνιση χώρων μπάνιου
και κουζίνας, η αντικατάσταση της πόρτας εισόδου, η αντικατάσταση και οι επισκευές ηλεκτρικών και
υδραυλικών εγκαταστάσεων, η αντικατάσταση επιφανειών πατωμάτων, τα επιχρίσματα και οι επισκευές
δομικών στοιχείων.

18. Τι προβλέπεται για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα;

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, πλέον, από τα 1.000 ευρώ, το
στεγαστικό επίδομα αυξάνεται στα 1.500 ευρώ, αύξηση 50%. Αυξάνεται στα 2.000 ευρώ σε όλες τις
περιπτώσεις φοιτητών που συγκατοικούν. Υπενθυμίζεται ότι, βάσει εξαγγελίας του Πρωθυπουργού στην
περυσινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία εφαρμόστηκε αμέσως, το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα
εφαρμόζεται στους φοιτητές, αλλά και στους σπουδαστές των δημοσίων ΙΕΚ, ως ένα μέτρο πρόνοιας και
κοινωνικής αλληλεγγύης, το οποίο επενδύει στην εκπαίδευση και στη νέα γενιά. Οι δικαιούχοι του
διευρυμένου επιδόματος υπολογίζονται σε περίπου 50.000 φοιτητές και σπουδαστές. Το μέτρο αυτό θα
ισχύσει αναδρομικά, δηλαδή οι πρώτοι ωφελούμενοι θα είναι οι φοιτητές και οι σπουδαστές του
ακαδημαϊκού έτους και του έτους κατάρτισης 2021-2022. Για τον σκοπό αυτόν έχει αυξηθεί ο
προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, με ένα επιπλέον κονδύλι
που ξεπερνάει τα 25 εκατομμύρια ευρώ, με το συνολικό προϋπολογισμό για το φοιτητικό στεγαστικό
επίδομα να ξεπερνάει τα 75 εκατομμύρια ευρώ.

19. Με ποιον τρόπο θα στηριχθεί περαιτέρω η φοιτητική στέγη;

Στην κατεύθυνση της στήριξης των φοιτητών μας και της φοιτητικής στέγης, κινείται και η πρωτοβουλία
για τη δημιουργία νέων σύγχρονων φοιτητικών εστιών σε πέντε Πανεπιστήμια της χώρας: Θράκη, Δυτική
Μακεδονία, Θεσσαλία, Δυτική Αττική και Κρήτη. Πρόκειται για τμήμα ενός συνολικού μεταρρυθμιστικού
σχεδίου για την ανώτατη εκπαίδευση, εν προκειμένω μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Πρόκειται για την κατασκευή άνω των 8.150 κλινών και συνολικό εκτιμώμενο κόστος, το οποίο
υπερβαίνει τα 540 εκατομμύρια ευρώ. Πρώτος στόχος, η στήριξη των δημόσιων πανεπιστημίων της
χώρας, λαμβάνοντας υπόψη ανάγκες σε αστικές περιοχές, όπως το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, σε
ακριτικές περιοχές, όπως το Δημοκρίτειο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, σε
τουριστικές περιοχές με πολύ μεγάλη ζήτηση σε ακίνητα, όπως το Πανεπιστήμιο Κρήτης και στην
ηπειρωτική χώρα, στην ενδοχώρα, όπως είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Δεύτερος στόχος είναι η
μέριμνα εξασφάλισης συνθηκών διαβίωσης των φοιτητών των Ιδρυμάτων μας, με την κάλυψη των
αναγκών στέγασης. Και τρίτος στόχος είναι η ολιστική προσέγγιση για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης στη χώρα μας. Με τα μέτρα αυτά και με την κατασκευή νέων φοιτητικών εστιών,
διευκολύνεται η πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση σε φοιτητές που προέρχονται από πιο χαμηλά
οικονομικά στρώματα. Ταυτόχρονα, βοηθούν ουσιαστικά τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης
πανεπιστημιακής κοινότητας και υψηλού επιπέδου δομών, που λειτουργούν αθροιστικά στο συνολικό
εκπαιδευτικό αποτέλεσμα των Ιδρυμάτων μας.
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Δ. Μιχαηλίδου: Έως τις 15 Οκτωβρίου τα σχολικά γεύματα σε 210.000
μαθητές – Πώς θα ενταχθεί κάποιος στον Προσωπικό Βοηθό

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μίλησε στις «Συνδέσεις» της
ΕΡΤ για τα σχολικά γεύματα που θα αρχίσουν να διανέμονται δωρεάν σε 270 σχολεία και 210.000
καλύπτοντας τις διατροφικές ανάγκες των παιδιών σε ευάλωτες κοινωνικά και οικονομικά περιοχές
καθώς και για τα καινοτόμα προγράμματα του «Προσωπικού Βοηθού» και της «Κυψέλης».

«Για πρώτη φορά τα γεύματα θα δοθούν στις αρχές Οκτώβρη, εκεί που κάθε χρόνο δίνονταν Νοέμβρη με
Δεκέμβρη» δήλωσε η κ. Μιχαηλίδου εξηγώντας ότι το πρόγραμμα δωρεάν σίτισης μαθητών προϋποθέτει
τη συγκατάθεση των γονέων.

«Ο γονιός πρέπει να θέλει το παιδί του να πάρει γεύμα» δήλωσε ενώ απαντώντας γιατί δεν ξεκίνησε το
πρόγραμμα ταυτόχρονα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς επισήμανε ότι χρειάστηκε να συγκροτηθούν
πρώτα οι σχολικές επιτροπές, έτσι ώστε να οριστούν ποιοι δάσκαλοι παραλαμβάνουν τα γεύματα και
ποιοι τα διανέμουν μετά στα παιδιά». Σύμφωνα με την κ. Μιχαηλίδου ότι η διανομή των γευμάτων θα
αρχίσει να υλοποιείται σε συγκεκριμένα σχολεία της χώρας πριν από τις 15 Οκτωβρίου.

Αναφερόμενη στη σημαντική αυτή πρωτοβουλία, που γίνεται σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, η κ.
Μιχαηλίδου διευκρίνισε ότι πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο γεύμα, το οποίο έρχεται σε thermo box, σε
μικρή ακτίνα από το σχολεία. «Είναι με διατροφικές αξίες τις οποίες μάς έχει υποδείξει το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής», σύμφωνα και με το τι αρέσει στα παιδιά συμπλήρωσε η υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Πρόνοιας.

«Είναι ένα ζεστό γεύμα μαζί με σαλάτα και φρούτο, το οποίο πηγαίνει κάθε μέρα σε όλα τα παιδιά του
σχολείου. Τα σχολικά γεύματα δεν πηγαίνουν μόνο στα πιο ευάλωτα παιδιά ενός σχολείου για να μην
υπάρχουν διακρίσεις, στιγματίζονται τα παιδιά που τα παίρνουν» προσέθεσε.

Όσον αφορά το πώς γίνεται η επιλογή των σχολείων τόνισε ότι αυτό προκύπτει από μια πολυκριτιριακή
μελέτη που υπολογίζει τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, το ποσοστό ανεργίας
και τη δυναμικότητα ευρέσεως εργασίας, στοχεύοντας στα σχολεία και στα γεωγραφικά τμήματα που
είναι πιο κοινωνικά ευάλωτα.

Η κ. Μιχαηλίδου μίλησε στις «Συνδέσεις» και για τον θεσμό του «προσωπικού βοηθού» λέγοντας ότι
πριν από λίγα χρόνια το να έχει ένας άνθρωπος σε ανάγκη κάποιον να τον βοηθάει ήταν μια μικρή
πολυτέλεια.

«Σαν κράτος δεν περιοριζόμαστε στο επίδομα αναπηρίας, δηλαδή στην άμεση οικονομική ενίσχυση του
ατόμου με αναπηρία που τώρα παίρνει τα Χριστούγεννα δίνουμε άλλη μια έκτακτη δόση, αλλά πηγαίνουμε
παραπάνω σε ενεργητικές πολιτικές. Είχε ανοίξει η πλατφόρμα στην Αττική για άτομα με αναπηρία να
κάνουν αίτηση αν χρειάζονται προσωπικό βοηθό. Tην Δευτέρα (26/9) άνοιξε η πλατφόρμα για τους
προσωπικούς βοηθούς, δηλαδή για άτομα που είτε μπορεί να μην έχουν εργασία και θέλουν να εργαστούν
με αμοιβή και ασφάλιση από το κράτος, είτε για άτομα που ήδη εργάζονται ως προσωπικοί βοηθοί και
αυτό που θέλουμε είναι να τους πληρώνει το κράτος και όχι το άτομο με αναπηρία, είτε για άτομα που
ξέρουν όλοι όσοι έχουν αναπηρία και θέλουν να τους υποδείξουν».

Στόχος, όπως είπε, είναι να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν «όλοι όσοι έχουν αναπηρία και όσοι ψάχνουν για
δουλειά να έχουν μια καλοπληρωμένη δουλειά, φροντίζοντας ένα άτομο με αναπηρία». Υπάρχουν αιτήσεις
όχι από άτομα με αναπηρία, από ανθρώπους που δουλεύουν ως προσωπικοί βοηθοί.

«Η πλατφόρμα άνοιξε την Δευτέρα. Έχουμε ήδη λάβει κάποιες εκατοντάδες αιτήσεις. Είναι πληρωμένη
και εξασφαλισμένη δουλειά και βοηθά, βέβαια, και τα άτομα με αναπηρία να είναι ανεξάρτητα στην
κοινωνία», πρόσθεσε η υφυπουργός.

«Για να αφήσουμε τον μεγαλύτερο βαθμό ελευθεριών στον ίδιο τον ωφελούμενο, τα άτομα με αναπηρία,
είπαμε ότι οποιοσδήποτε άνθρωπος είτε έχει πτυχίο είτε δεν έχει, εφόσον μιλάει ελληνικά, μπορεί να κάνει
αίτηση για προσωπικός βοηθός, εφόσον περάσει πριν συγγνώμη μια πολύ σύντομη εκπαίδευση, η οποία
μπορεί να είναι και ασύγχρονη. Για να ξέρει ποιες είναι οι ευθύνες του και ποια είναι τα δικαιώματά του.
Οποιοσδήποτε συμπολίτης μας μπορεί να γίνει προσωπικός βοηθός και το άτομο με αναπηρία σύμφωνα με
αυτά που θέλει και ο ίδιος και χρειάζεται» αποκάλυψε η κ. Μιχαηλίδου.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, η μόνη προϋπόθεση για να εργαστεί κάποιος ως προσωπικός βοηθός είναι να
έχει λευκό ποινικό μητρώο, μια συνθήκη που ισχύει για  όλες τις κοινωνικές δομές.
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Σε ένα ακόμη σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο εγκαινιάζεται φέτος, αναφέρθηκε στην ΕΡΤ η κ. Μιχαηλίδου,
μιλώντας για το «Πρόγραμμα Κυψέλη» που ξεκινάει πριν τα Χριστούγεννα πιλοτικά σε Αθήνα στους
βρεφονηπιακούς σταθμούς. «Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι σε όλους τους βρεφονηπιακούς σταθμούς θα
υπάρχει αυτή η ανίχνευση αναπηριών και ακόμα και μαθησιακών δυσκολιών, εκεί όπου αυτό είναι εφικτό»,
ανέφερε σχετικά.

Όσον αφορά την «Κάρτα Αναπηρίας» που έχει απασχολήσει πάρα πολύ κόσμο η κ. Μιχαηλίδου αποκάλυψε
ότι θα υλοποιηθεί την 1η Νοεμβρίου μέσω της εφαρμογής Wallet Gr. «Στην εφαρμογή στο κινητό
μας, όπου πλέον έχουμε τον εμβολιασμό, την ταυτότητα, το διαβατήριο θα μπει από την 1η Νοεμβρίου
και η αναπηρία για μισό εκατομμύριο συμπολίτες μας. Αυτό σημαίνει ότι σε τρεις κατηγορίες από 50% –
66%, από 67% – 80% και από 80% και πάνω, ώστε όλοι όσοι έχουν αναπηρία να μην χρειάζεται να
ανοίξουν όλους τους φακέλους μπροστά σε όλο τον κόσμο».
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Δ. Μιχαηλίδου: Έως τις 15 Οκτωβρίου τα σχολικά γεύματα σε 210.000
μαθητές 270 σχολείων

Ήλιδα Κάμπος News

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μίλησε στις «Συνδέσεις» της ΕΡΤ
για τα σχολικά γεύματα που θα αρχίσουν να διανέμονται δωρεάν σε 270 σχολεία και 210.000
καλύπτοντας τις διατροφικές ανάγκες των παιδιών σε ευάλωτες κοινωνικά και οικονομικά περιοχές
καθώς και για τα καινοτόμα προγράμματα του «Προσωπικού Βοηθού» και της «Κυψέλης».

«Για πρώτη φορά τα γεύματα θα δοθούν στις αρχές Οκτώβρη, εκεί που κάθε χρόνο δίνονταν Νοέμβρη με
Δεκέμβρη» δήλωσε η κ. Μιχαηλίδου εξηγώντας ότι το πρόγραμμα δωρεάν σίτισης μαθητών προϋποθέτει
τη συγκατάθεση των γονέων.

«Ο γονιός πρέπει να θέλει το παιδί του να πάρει γεύμα» δήλωσε ενώ απαντώντας γιατί δεν ξεκίνησε το
πρόγραμμα ταυτόχρονα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς επισήμανε ότι χρειάστηκε να συγκροτηθούν
πρώτα οι σχολικές επιτροπές, έτσι ώστε να οριστούν ποιοι δάσκαλοι παραλαμβάνουν τα γεύματα και
ποιοι τα διανέμουν μετά στα παιδιά». Σύμφωνα με την κ. Μιχαηλίδου ότι η διανομή των γευμάτων θα
αρχίσει να υλοποιείται σε συγκεκριμένα σχολεία της χώρας πριν από τις 15 Οκτωβρίου.

 Αναφερόμενη στη σημαντική αυτή πρωτοβουλία, που γίνεται σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, η
κ. Μιχαηλίδου διευκρίνισε ότι πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο γεύμα, το οποίο έρχεται σε thermo box, σε
μικρή ακτίνα από το σχολεία. «Είναι με διατροφικές αξίες τις οποίες μάς έχει υποδείξει το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής», σύμφωνα και με το τι αρέσει στα παιδιά συμπλήρωσε η υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Πρόνοιας.

Γεύματα σε όλα τα παιδιά
«Είναι ένα ζεστό γεύμα μαζί με σαλάτα και φρούτο, το οποίο πηγαίνει κάθε μέρα σε όλα τα παιδιά του
σχολείου. Τα σχολικά γεύματα δεν πηγαίνουν μόνο στα πιο ευάλωτα παιδιά ενός σχολείου για να μην
υπάρχουν διακρίσεις, στιγματίζονται τα παιδιά που τα παίρνουν» προσέθεσε.

Όσον αφορά το πώς γίνεται η επιλογή των σχολείων τόνισε ότι αυτό προκύπτει από μια πολυκριτιριακή
μελέτη που υπολογίζει τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, το ποσοστό ανεργίας
και τη δυναμικότητα ευρέσεως εργασίας, στοχεύοντας στα σχολεία και στα γεωγραφικά τμήματα που
είναι πιο κοινωνικά ευάλωτα.
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Δ. Μιχαηλίδου: Έως τις 15 Οκτωβρίου τα σχολικά γεύματα σε 210.000
μαθητές – Πώς θα ενταχθεί κάποιος στον Προσωπικό Βοηθό (video)

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μίλησε στις «Συνδέσεις» της
ΕΡΤ για τα σχολικά γεύματα  που θα αρχίσουν να διανέμονται δωρεάν σε 270 σχολεία και 210.000
καλύπτοντας τις διατροφικές ανάγκες των παιδιών σε ευάλωτες κοινωνικά και οικονομικά περιοχές
καθώς και για τα καινοτόμα προγράμματα του Προσωπικού Βοηθού και της Κυψέλης.

«Για πρώτη φορά τα γεύματα θα δοθούν στις αρχές Οκτώβρη, εκεί που κάθε χρόνο δίνονταν Νοέμβρη με
Δεκέμβρη» δήλωσε η κ. Μιχαηλίδου εξηγώντας ότι το πρόγραμμα δωρεάν σίτισης μαθητών προϋποθέτει
τη συγκατάθεση των γονέων.

«Ο γονιός πρέπει να θέλει το παιδί του να πάρει γεύμα» δήλωσε ενώ απαντώντας γιατί δεν ξεκίνησε το
πρόγραμμα ταυτόχρονα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς επισήμανε ότι χρειάστηκε να συγκροτηθούν
πρώτα οι σχολικές επιτροπές, έτσι ώστε να οριστούν ποιοι δάσκαλοι παραλαμβάνουν τα γεύματα και
ποιοι τα διανέμουν μετά στα παιδιά». Σύμφωνα με την κ. Μιχαηλίδου ότι η διανομή των γευμάτων θα
αρχίσει να υλοποιείται σε συγκεκριμένα σχολεία της χώρας πριν από τις 15 Οκτωβρίου.

Αναφερόμενη στη σημαντική αυτή πρωτοβουλία, που γίνεται σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, η κ.
Μιχαηλίδου διευκρίνισε ότι πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο γεύμα, το οποίο έρχεται σε thermo box, σε
μικρή ακτίνα από το σχολεία. «Είναι με διατροφικές αξίες τις οποίες μάς έχει υποδείξει το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής», σύμφωνα και με το τι αρέσει στα παιδιά συμπλήρωσε η υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Πρόνοιας.

«Είναι ένα ζεστό γεύμα μαζί με σαλάτα και φρούτο, το οποίο πηγαίνει κάθε μέρα σε όλα τα παιδιά του
σχολείου. Τα σχολικά γεύματα δεν πηγαίνουν μόνο στα πιο ευάλωτα παιδιά ενός σχολείου για να μην
υπάρχουν διακρίσεις, στιγματίζονται τα παιδιά που τα παίρνουν» προσέθεσε.
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Όσον αφορά το πώς γίνεται η επιλογή των σχολείων τόνισε ότι αυτό προκύπτει από μια πολυκριτιριακή
μελέτη που υπολογίζει τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, το ποσοστό ανεργίας
και τη δυναμικότητα ευρέσεως εργασίας, στοχεύοντας στα σχολεία και στα γεωγραφικά τμήματα που
είναι πιο κοινωνικά ευάλωτα.

Η κ. Μιχαηλίδου μίλησε στις «Συνδέσεις» και για τον θεσμό του «προσωπικού βοηθού» λέγοντας ότι
πριν από λίγα χρόνια το να έχει ένας άνθρωπος σε ανάγκη κάποιον να τον βοηθάει ήταν μια μικρή
πολυτέλεια.

«Σαν κράτος δεν περιοριζόμαστε στο επίδομα αναπηρίας, δηλαδή στην άμεση οικονομική ενίσχυση του
ατόμου με αναπηρία που τώρα παίρνει τα Χριστούγεννα δίνουμε άλλη μια έκτακτη δόση, αλλά πηγαίνουμε
παραπάνω σε ενεργητικές πολιτικές. Είχε ανοίξει η πλατφόρμα στην Αττική για άτομα με αναπηρία να
κάνουν αίτηση αν χρειάζονται προσωπικό βοηθό. Tην Δευτέρα (26/9) άνοιξε η πλατφόρμα για τους
προσωπικούς βοηθούς, δηλαδή για άτομα που είτε μπορεί να μην έχουν εργασία και θέλουν να εργαστούν
με αμοιβή και ασφάλιση από το κράτος, είτε για άτομα που ήδη εργάζονται ως προσωπικοί βοηθοί και
αυτό που θέλουμε είναι να τους πληρώνει το κράτος και όχι το άτομο με αναπηρία, είτε για άτομα που
ξέρουν όλοι όσοι έχουν αναπηρία και θέλουν να τους υποδείξουν».

Στόχος, όπως είπε, είναι να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν «όλοι όσοι έχουν αναπηρία και όσοι ψάχνουν για
δουλειά να έχουν μια καλοπληρωμένη δουλειά, φροντίζοντας ένα άτομο με αναπηρία». Υπάρχουν αιτήσεις
όχι από άτομα με αναπηρία, από ανθρώπους που δουλεύουν ως προσωπικοί βοηθοί.

«Η πλατφόρμα άνοιξε την Δευτέρα. Έχουμε ήδη λάβει κάποιες εκατοντάδες αιτήσεις. Είναι πληρωμένη
και εξασφαλισμένη δουλειά και βοηθά, βέβαια, και τα άτομα με αναπηρία να είναι ανεξάρτητα στην
κοινωνία», πρόσθεσε η υφυπουργός.

«Για να αφήσουμε τον μεγαλύτερο βαθμό ελευθεριών στον ίδιο τον ωφελούμενο, τα άτομα με αναπηρία,
είπαμε ότι οποιοσδήποτε άνθρωπος είτε έχει πτυχίο είτε δεν έχει, εφόσον μιλάει ελληνικά, μπορεί να κάνει
αίτηση για προσωπικός βοηθός, εφόσον περάσει πριν συγγνώμη μια πολύ σύντομη εκπαίδευση, η οποία
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μπορεί να είναι και ασύγχρονη. Για να ξέρει ποιες είναι οι ευθύνες του και ποια είναι τα δικαιώματά του.
Οποιοσδήποτε συμπολίτης μας μπορεί να γίνει προσωπικός βοηθός και το άτομο με αναπηρία σύμφωνα με
αυτά που θέλει και ο ίδιος και χρειάζεται» αποκάλυψε η κ. Μιχαηλίδου.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, η μόνη προϋπόθεση για να εργαστεί κάποιος ως προσωπικός βοηθός είναι να
έχει λευκό ποινικό μητρώο, μια συνθήκη που ισχύει για  όλες τις κοινωνικές δομές.

Σε ένα ακόμη σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο εγκαινιάζεται φέτος, αναφέρθηκε στην ΕΡΤ η κ. Μιχαηλίδου,
μιλώντας για το «Πρόγραμμα Κυψέλη» που ξεκινάει πριν τα Χριστούγεννα πιλοτικά σε Αθήνα στους
βρεφονηπιακούς σταθμούς. «Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι σε όλους τους βρεφονηπιακούς σταθμούς θα
υπάρχει αυτή η ανίχνευση αναπηριών και ακόμα και μαθησιακών δυσκολιών, εκεί όπου αυτό είναι εφικτό»,
ανέφερε σχετικά.

Όσον αφορά την «Κάρτα Αναπηρίας» που έχει απασχολήσει πάρα πολύ κόσμο η κ. Μιχαηλίδου αποκάλυψε
ότι θα υλοποιηθεί την 1η Νοεμβρίου μέσω της εφαρμογής Wallet Gr. «Στην εφαρμογή στο κινητό μας,
όπου πλέον έχουμε τον εμβολιασμό, την ταυτότητα, το διαβατήριο θα μπει από την 1η Νοεμβρίου και η
αναπηρία για μισό εκατομμύριο συμπολίτες μας. Αυτό σημαίνει ότι σε τρεις κατηγορίες από 50% – 66%,
από 67% – 80% και από 80% και πάνω, ώστε όλοι όσοι έχουν αναπηρία να μην χρειάζεται να ανοίξουν
όλους τους φακέλους μπροστά σε όλο τον κόσμο».

Πηγή: Συνδέσεις | ΕΡΤ

Περισσότερα Εδώ
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Δ. Μιχαηλίδου: Έως τις 15 Οκτωβρίου τα σχολικά γεύματα σε 210.000
μαθητές – Πώς θα ενταχθεί κάποιος στον Προσωπικό Βοηθό (video)

Για τις σημαντικές πρωτοβουλίες που υλοποιεί το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας για
μαθητές και για τα άτομα με αναπηρία μίλησε στην ΕΡΤ η Δόμνα Μιχαηλίδου

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μίλησε στις «Συνδέσεις» της
ΕΡΤ για τα σχολικά γεύματα  που θα αρχίσουν να διανέμονται δωρεάν σε 270 σχολεία και 210.000
καλύπτοντας τις διατροφικές ανάγκες των παιδιών σε ευάλωτες κοινωνικά και οικονομικά περιοχές
καθώς και για τα καινοτόμα προγράμματα του «Προσωπικού Βοηθού» και της «Κυψέλης».

«Για πρώτη φορά τα γεύματα θα δοθούν στις αρχές Οκτώβρη, εκεί που κάθε χρόνο δίνονταν Νοέμβρη με
Δεκέμβρη» δήλωσε η κ. Μιχαηλίδου εξηγώντας ότι το πρόγραμμα δωρεάν σίτισης μαθητών προϋποθέτει
τη συγκατάθεση των γονέων.

«Ο γονιός πρέπει να θέλει το παιδί του να πάρει γεύμα» δήλωσε ενώ απαντώντας γιατί δεν ξεκίνησε το
πρόγραμμα ταυτόχρονα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς επισήμανε ότι χρειάστηκε να συγκροτηθούν
πρώτα οι σχολικές επιτροπές, έτσι ώστε να οριστούν ποιοι δάσκαλοι παραλαμβάνουν τα γεύματα και
ποιοι τα διανέμουν μετά στα παιδιά». Σύμφωνα με την κ. Μιχαηλίδου ότι η διανομή των γευμάτων θα
αρχίσει να υλοποιείται σε συγκεκριμένα σχολεία της χώρας πριν από τις 15 Οκτωβρίου.
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Αναφερόμενη στη σημαντική αυτή πρωτοβουλία, που γίνεται σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, η κ.
Μιχαηλίδου διευκρίνισε ότι πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο γεύμα, το οποίο έρχεται σε thermo box, σε
μικρή ακτίνα από το σχολεία. «Είναι με διατροφικές αξίες τις οποίες μάς έχει υποδείξει το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής», σύμφωνα και με το τι αρέσει στα παιδιά συμπλήρωσε η υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Πρόνοιας.

«Είναι ένα ζεστό γεύμα μαζί με σαλάτα και φρούτο, το οποίο πηγαίνει κάθε μέρα σε όλα τα παιδιά του
σχολείου. Τα σχολικά γεύματα δεν πηγαίνουν μόνο στα πιο ευάλωτα παιδιά ενός σχολείου για να μην
υπάρχουν διακρίσεις, στιγματίζονται τα παιδιά που τα παίρνουν» προσέθεσε.

Όσον αφορά το πώς γίνεται η επιλογή των σχολείων τόνισε ότι αυτό προκύπτει από μια πολυκριτιριακή
μελέτη που υπολογίζει τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, το ποσοστό ανεργίας
και τη δυναμικότητα ευρέσεως εργασίας, στοχεύοντας στα σχολεία και στα γεωγραφικά τμήματα που
είναι πιο κοινωνικά ευάλωτα.

Η κ. Μιχαηλίδου μίλησε στις «Συνδέσεις» και για τον θεσμό του «προσωπικού βοηθού» λέγοντας ότι
πριν από λίγα χρόνια το να έχει ένας άνθρωπος σε ανάγκη κάποιον να τον βοηθάει ήταν μια μικρή
πολυτέλεια.

«Σαν κράτος δεν περιοριζόμαστε στο επίδομα αναπηρίας, δηλαδή στην άμεση οικονομική ενίσχυση του
ατόμου με αναπηρία που τώρα παίρνει τα Χριστούγεννα δίνουμε άλλη μια έκτακτη δόση, αλλά πηγαίνουμε
παραπάνω σε ενεργητικές πολιτικές. Είχε ανοίξει η πλατφόρμα στην Αττική για άτομα με αναπηρία να
κάνουν αίτηση αν χρειάζονται προσωπικό βοηθό. Tην Δευτέρα (26/9) άνοιξε η πλατφόρμα για τους
προσωπικούς βοηθούς, δηλαδή για άτομα που είτε μπορεί να μην έχουν εργασία και θέλουν να εργαστούν
με αμοιβή και ασφάλιση από το κράτος, είτε για άτομα που ήδη εργάζονται ως προσωπικοί βοηθοί και
αυτό που θέλουμε είναι να τους πληρώνει το κράτος και όχι το άτομο με αναπηρία, είτε για άτομα που
ξέρουν όλοι όσοι έχουν αναπηρία και θέλουν να τους υποδείξουν».
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Στόχος, όπως είπε, είναι να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν «όλοι όσοι έχουν αναπηρία και όσοι ψάχνουν για
δουλειά να έχουν μια καλοπληρωμένη δουλειά, φροντίζοντας ένα άτομο με αναπηρία». Υπάρχουν αιτήσεις
όχι από άτομα με αναπηρία, από ανθρώπους που δουλεύουν ως προσωπικοί βοηθοί.

«Η πλατφόρμα άνοιξε την Δευτέρα. Έχουμε ήδη λάβει κάποιες εκατοντάδες αιτήσεις. Είναι πληρωμένη
και εξασφαλισμένη δουλειά και βοηθά, βέβαια, και τα άτομα με αναπηρία να είναι ανεξάρτητα στην
κοινωνία», πρόσθεσε η υφυπουργός.

«Για να αφήσουμε τον μεγαλύτερο βαθμό ελευθεριών στον ίδιο τον ωφελούμενο, τα άτομα με αναπηρία,
είπαμε ότι οποιοσδήποτε άνθρωπος είτε έχει πτυχίο είτε δεν έχει, εφόσον μιλάει ελληνικά, μπορεί να κάνει
αίτηση για προσωπικός βοηθός, εφόσον περάσει πριν συγγνώμη μια πολύ σύντομη εκπαίδευση, η οποία
μπορεί να είναι και ασύγχρονη. Για να ξέρει ποιες είναι οι ευθύνες του και ποια είναι τα δικαιώματά του.
Οποιοσδήποτε συμπολίτης μας μπορεί να γίνει προσωπικός βοηθός και το άτομο με αναπηρία σύμφωνα με
αυτά που θέλει και ο ίδιος και χρειάζεται» αποκάλυψε η κ. Μιχαηλίδου.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, η μόνη προϋπόθεση για να εργαστεί κάποιος ως προσωπικός βοηθός είναι να
έχει λευκό ποινικό μητρώο, μια συνθήκη που ισχύει για  όλες τις κοινωνικές δομές.

Σε ένα ακόμη σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο εγκαινιάζεται φέτος, αναφέρθηκε στην ΕΡΤ η κ. Μιχαηλίδου,
μιλώντας για το «Πρόγραμμα Κυψέλη» που ξεκινάει πριν τα Χριστούγεννα πιλοτικά σε Αθήνα στους
βρεφονηπιακούς σταθμούς. «Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι σε όλους τους βρεφονηπιακούς σταθμούς θα
υπάρχει αυτή η ανίχνευση αναπηριών και ακόμα και μαθησιακών δυσκολιών, εκεί όπου αυτό είναι εφικτό»,
ανέφερε σχετικά.
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Όσον αφορά την «Κάρτα Αναπηρίας» που έχει απασχολήσει πάρα πολύ κόσμο η κ. Μιχαηλίδου αποκάλυψε
ότι θα υλοποιηθεί την 1η Νοεμβρίου μέσω της εφαρμογής Wallet Gr. «Στην εφαρμογή στο κινητό μας,
όπου πλέον έχουμε τον εμβολιασμό, την ταυτότητα, το διαβατήριο θα μπει από την 1η Νοεμβρίου και η
αναπηρία για μισό εκατομμύριο συμπολίτες μας. Αυτό σημαίνει ότι σε τρεις κατηγορίες από 50% – 66%,
από 67% – 80% και από 80% και πάνω, ώστε όλοι όσοι έχουν αναπηρία να μην χρειάζεται να ανοίξουν
όλους τους φακέλους μπροστά σε όλο τον κόσμο».

Πηγή: Συνδέσεις | ΕΡΤ
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Για πρώτη φορά ως τις 15 Οκτωβρίου τα σχολικά γεύματα σε 210.000
μαθητές - Δηλώσεις Μιχαηλίδου

Για τις σημαντικές πρωτοβουλίες που υλοποιεί το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας για
μαθητές μίλησε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Για τα σχολικά γεύματα που θα αρχίσουν να διανέμονται δωρεάν σε 270 σχολεία και 210.000,
μίλησε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

"Για πρώτη φορά τα γεύματα θα δοθούν στις αρχές Οκτώβρη, εκεί που κάθε χρόνο δίνονταν Νοέμβρη με
Δεκέμβρη" δήλωσε η κ. Μιχαηλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ1 και εξήγεισαι ότι το πρόγραμμα δωρεάν
σίτισης μαθητών προϋποθέτει τη συγκατάθεση των γονέων.

"Ο γονιός πρέπει να θέλει το παιδί του να πάρει γεύμα" δήλωσε ενώ απαντώντας γιατί δεν ξεκίνησε το
πρόγραμμα ταυτόχρονα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς επισήμανε ότι χρειάστηκε να συγκροτηθούν
πρώτα οι σχολικές επιτροπές, έτσι ώστε να οριστούν ποιοι δάσκαλοι παραλαμβάνουν τα γεύματα και
ποιοι τα διανέμουν μετά στα παιδιά". Σύμφωνα με την κ. Μιχαηλίδου ότι η διανομή των γευμάτων θα
αρχίσει να υλοποιείται σε συγκεκριμένα σχολεία της χώρας πριν από τις 15 Οκτωβρίου.

Αναφερόμενη στη σημαντική αυτή πρωτοβουλία, που γίνεται σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, η κ.
Μιχαηλίδου διευκρίνισε ότι πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο γεύμα, το οποίο έρχεται σε thermo box, σε
μικρή ακτίνα από το σχολεία. "Είναι με διατροφικές αξίες τις οποίες μάς έχει υποδείξει το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής", σύμφωνα και με το τι αρέσει στα παιδιά συμπλήρωσε η υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Πρόνοιας.

Γεύματα σε όλα τα παιδιά

"Είναι ένα ζεστό γεύμα μαζί με σαλάτα και φρούτο, το οποίο πηγαίνει κάθε μέρα σε όλα τα παιδιά του
σχολείου. Τα σχολικά γεύματα δεν πηγαίνουν μόνο στα πιο ευάλωτα παιδιά ενός σχολείου για να μην
υπάρχουν διακρίσεις, στιγματίζονται τα παιδιά που τα παίρνουν" προσέθεσε.

Όσον αφορά το πώς γίνεται η επιλογή των σχολείων τόνισε ότι αυτό προκύπτει από μια πολυκριτιριακή
μελέτη που υπολογίζει τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, το ποσοστό ανεργίας
και τη δυναμικότητα ευρέσεως εργασίας, στοχεύοντας στα σχολεία και στα γεωγραφικά τμήματα που
είναι πιο κοινωνικά ευάλωτα.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις 

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr
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Μιχαηλίδου: Έως τις 15/10 τα σχολικά γεύματα σε 210.000 μαθητές (Βίντεο)

«Για πρώτη φορά τα γεύματα θα δοθούν στις αρχές Οκτώβρη,
εκεί που κάθε χρόνο δίνονταν Νοέμβρη με Δεκέμβρη»
Στα τα σχολικά γεύματα τα οποία θα αρχίσουν να διανέμονται δωρεάν σε 270 σχολεία και 210.000
μαθητές αναφέρθηκε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου.

 

Παράλληλα, μίλησε για τα καινοτόμα προγράμματα του Προσωπικού Βοηθού και της Κυψέλης.

«Για πρώτη φορά τα γεύματα θα δοθούν στις αρχές Οκτώβρη, εκεί που κάθε χρόνο δίνονταν
Νοέμβρη με Δεκέμβρη» δήλωσε η κ. Μιχαηλίδου εξηγώντας ότι το πρόγραμμα δωρεάν σίτισης μαθητών
προϋποθέτει τη συγκατάθεση των γονέων.

«Ο γονιός πρέπει να θέλει το παιδί του να πάρει γεύμα» δήλωσε ενώ απαντώντας γιατί δεν ξεκίνησε το
πρόγραμμα ταυτόχρονα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς επισήμανε ότι χρειάστηκε να συγκροτηθούν
πρώτα οι σχολικές επιτροπές, έτσι ώστε να οριστούν ποιοι δάσκαλοι παραλαμβάνουν τα γεύματα και
ποιοι τα διανέμουν μετά στα παιδιά». Σύμφωνα με την κ. Μιχαηλίδου ότι η διανομή των γευμάτων θα
αρχίσει να υλοποιείται σε συγκεκριμένα σχολεία της χώρας πριν από τις 15 Οκτωβρίου.

Αναφερόμενη στη σημαντική αυτή πρωτοβουλία, που γίνεται σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, η κ.
Μιχαηλίδου διευκρίνισε ότι πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο γεύμα, το οποίο έρχεται σε thermo box, σε
μικρή ακτίνα από το σχολεία. «Είναι με διατροφικές αξίες τις οποίες μάς έχει υποδείξει το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής», σύμφωνα και με το τι αρέσει στα παιδιά συμπλήρωσε η υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Πρόνοιας.

Γεύματα σε όλα τα παιδιά
«Είναι ένα ζεστό γεύμα μαζί με σαλάτα και φρούτο, το οποίο πηγαίνει κάθε μέρα σε όλα τα παιδιά του
σχολείου. Τα σχολικά γεύματα δεν πηγαίνουν μόνο στα πιο ευάλωτα παιδιά ενός σχολείου για να μην
υπάρχουν διακρίσεις, στιγματίζονται τα παιδιά που τα παίρνουν» προσέθεσε.

Όσον αφορά το πώς γίνεται η επιλογή των σχολείων τόνισε ότι αυτό προκύπτει από μια πολυκριτιριακή
μελέτη που υπολογίζει τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, το ποσοστό ανεργίας
και τη δυναμικότητα ευρέσεως εργασίας, στοχεύοντας στα σχολεία και στα γεωγραφικά τμήματα που
είναι πιο κοινωνικά ευάλωτα.

Άνοιξε η πλατφόρμα για τον προσωπικό βοηθό
Η κ. Μιχαηλίδου μίλησε στις «Συνδέσεις» και για τον θεσμό του «προσωπικού βοηθού» λέγοντας ότι πριν
από λίγα χρόνια το να έχει ένας άνθρωπος σε ανάγκη κάποιον να τον βοηθάει ήταν μια μικρή πολυτέλεια.

«Σαν κράτος δεν περιοριζόμαστε στο επίδομα αναπηρίας, δηλαδή στην άμεση οικονομική ενίσχυση του
ατόμου με αναπηρία που τώρα παίρνει τα Χριστούγεννα δίνουμε άλλη μια έκτακτη δόση, αλλά πηγαίνουμε
παραπάνω σε ενεργητικές πολιτικές. Είχε ανοίξει η πλατφόρμα στην Αττική για άτομα με αναπηρία να
κάνουν αίτηση αν χρειάζονται προσωπικό βοηθό. Tην Δευτέρα (26/9) άνοιξε η πλατφόρμα για τους
προσωπικούς βοηθούς, δηλαδή για άτομα που είτε μπορεί να μην έχουν εργασία και θέλουν να εργαστούν
με αμοιβή και ασφάλιση από το κράτος, είτε για άτομα που ήδη εργάζονται ως προσωπικοί βοηθοί και
αυτό που θέλουμε είναι να τους πληρώνει το κράτος και όχι το άτομο με αναπηρία, είτε για άτομα που
ξέρουν όλοι όσοι έχουν αναπηρία και θέλουν να τους υποδείξουν».

Στόχος, όπως είπε, είναι να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν «όλοι όσοι έχουν αναπηρία και όσοι ψάχνουν για
δουλειά να έχουν μια καλοπληρωμένη δουλειά, φροντίζοντας ένα άτομο με αναπηρία». Υπάρχουν αιτήσεις
όχι από άτομα με αναπηρία, από ανθρώπους που δουλεύουν ως προσωπικοί βοηθοί.

«Η πλατφόρμα άνοιξε την Δευτέρα. Έχουμε ήδη λάβει κάποιες εκατοντάδες αιτήσεις. Είναι πληρωμένη
και εξασφαλισμένη δουλειά και βοηθά, βέβαια, και τα άτομα με αναπηρία να είναι ανεξάρτητα στην
κοινωνία», πρόσθεσε η υφυπουργός.

«Για να αφήσουμε τον μεγαλύτερο βαθμό ελευθεριών στον ίδιο τον ωφελούμενο, τα άτομα με αναπηρία,
είπαμε ότι οποιοσδήποτε άνθρωπος είτε έχει πτυχίο είτε δεν έχει, εφόσον μιλάει ελληνικά, μπορεί να κάνει
αίτηση για προσωπικός βοηθός, εφόσον περάσει πριν συγγνώμη μια πολύ σύντομη εκπαίδευση, η οποία
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μπορεί να είναι και ασύγχρονη. Για να ξέρει ποιες είναι οι ευθύνες του και ποια είναι τα δικαιώματά του.
Οποιοσδήποτε συμπολίτης μας μπορεί να γίνει προσωπικός βοηθός και το άτομο με αναπηρία σύμφωνα με
αυτά που θέλει και ο ίδιος και χρειάζεται» αποκάλυψε η κ. Μιχαηλίδου.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, η μόνη προϋπόθεση για να εργαστεί κάποιος ως προσωπικός βοηθός είναι να
έχει λευκό ποινικό μητρώο, μια συνθήκη που ισχύει για όλες τις κοινωνικές δομές.

 

Τι είναι το πρόγραμμα Κυψέλη
Σε ένα ακόμη σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο εγκαινιάζεται φέτος, αναφέρθηκε στην ΕΡΤ η κ. Μιχαηλίδου,
μιλώντας για το «Πρόγραμμα Κυψέλη» που ξεκινάει πριν τα Χριστούγεννα πιλοτικά σε Αθήνα στους
βρεφονηπιακούς σταθμούς. «Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι σε όλους τους βρεφονηπιακούς σταθμούς θα
υπάρχει αυτή η ανίχνευση αναπηριών και ακόμα και μαθησιακών δυσκολιών, εκεί όπου αυτό είναι εφικτό»,
ανέφερε σχετικά.

Όσον αφορά την «Κάρτα Αναπηρίας» που έχει απασχολήσει πάρα πολύ κόσμο η κ. Μιχαηλίδου αποκάλυψε
ότι θα υλοποιηθεί την 1η Νοεμβρίου μέσω της εφαρμογής Wallet Gr. «Στην εφαρμογή στο κινητό μας,
όπου πλέον έχουμε τον εμβολιασμό, την ταυτότητα, το διαβατήριο θα μπει από την 1η Νοεμβρίου και η
αναπηρία για μισό εκατομμύριο συμπολίτες μας. Αυτό σημαίνει ότι σε τρεις κατηγορίες από 50% – 66%,
από 67% – 80% και από 80% και πάνω, ώστε όλοι όσοι έχουν αναπηρία να μην χρειάζεται να ανοίξουν
όλους τους φακέλους μπροστά σε όλο τον κόσμο».
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Μιχαηλίδου: Έως τις 15/10 τα σχολικά γεύματα σε 210.000 μαθητές
Στα τα σχολικά γεύματα τα οποία θα αρχίσουν να διανέμονται δωρεάν σε 270 σχολεία και 210.000
μαθητές αναφέρθηκε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Παράλληλα, μίλησε για τα καινοτόμα προγράμματα του Προσωπικού Βοηθού και της Κυψέλης.

«Για πρώτη φορά τα γεύματα θα δοθούν στις αρχές Οκτώβρη, εκεί που κάθε χρόνο δίνονταν Νοέμβρη με
Δεκέμβρη» δήλωσε η κ. Μιχαηλίδου εξηγώντας ότι το πρόγραμμα δωρεάν σίτισης μαθητών προϋποθέτει
τη συγκατάθεση των γονέων.

«Ο γονιός πρέπει να θέλει το παιδί του να πάρει γεύμα» δήλωσε ενώ απαντώντας γιατί δεν ξεκίνησε το
πρόγραμμα ταυτόχρονα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς επισήμανε ότι χρειάστηκε να συγκροτηθούν
πρώτα οι σχολικές επιτροπές, έτσι ώστε να οριστούν ποιοι δάσκαλοι παραλαμβάνουν τα γεύματα και
ποιοι τα διανέμουν μετά στα παιδιά». Σύμφωνα με την κ. Μιχαηλίδου ότι η διανομή των γευμάτων θα
αρχίσει να υλοποιείται σε συγκεκριμένα σχολεία της χώρας πριν από τις 15 Οκτωβρίου.

Αναφερόμενη στη σημαντική αυτή πρωτοβουλία, που γίνεται σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, η κ.
Μιχαηλίδου διευκρίνισε ότι πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο γεύμα, το οποίο έρχεται σε thermo box, σε
μικρή ακτίνα από το σχολεία. «Είναι με διατροφικές αξίες τις οποίες μάς έχει υποδείξει το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής», σύμφωνα και με το τι αρέσει στα παιδιά συμπλήρωσε η υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Πρόνοιας.

Γεύματα σε όλα τα παιδιά

«Είναι ένα ζεστό γεύμα μαζί με σαλάτα και φρούτο, το οποίο πηγαίνει κάθε μέρα σε όλα τα παιδιά του
σχολείου. Τα σχολικά γεύματα δεν πηγαίνουν μόνο στα πιο ευάλωτα παιδιά ενός σχολείου για να μην
υπάρχουν διακρίσεις, στιγματίζονται τα παιδιά που τα παίρνουν» προσέθεσε.

Όσον αφορά το πώς γίνεται η επιλογή των σχολείων τόνισε ότι αυτό προκύπτει από μια πολυκριτιριακή
μελέτη που υπολογίζει τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, το ποσοστό ανεργίας
και τη δυναμικότητα ευρέσεως εργασίας, στοχεύοντας στα σχολεία και στα γεωγραφικά τμήματα που
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είναι πιο κοινωνικά ευάλωτα.

Άνοιξε η πλατφόρμα για τον προσωπικό βοηθό

Η κ. Μιχαηλίδου μίλησε στις «Συνδέσεις» και για τον θεσμό του «προσωπικού βοηθού» λέγοντας ότι πριν
από λίγα χρόνια το να έχει ένας άνθρωπος σε ανάγκη κάποιον να τον βοηθάει ήταν μια μικρή πολυτέλεια.

«Σαν κράτος δεν περιοριζόμαστε στο επίδομα αναπηρίας, δηλαδή στην άμεση οικονομική ενίσχυση του
ατόμου με αναπηρία που τώρα παίρνει τα Χριστούγεννα δίνουμε άλλη μια έκτακτη δόση, αλλά πηγαίνουμε
παραπάνω σε ενεργητικές πολιτικές. Είχε ανοίξει η πλατφόρμα στην Αττική για άτομα με αναπηρία να
κάνουν αίτηση αν χρειάζονται προσωπικό βοηθό. Tην Δευτέρα (26/9) άνοιξε η πλατφόρμα για τους
προσωπικούς βοηθούς, δηλαδή για άτομα που είτε μπορεί να μην έχουν εργασία και θέλουν να εργαστούν
με αμοιβή και ασφάλιση από το κράτος, είτε για άτομα που ήδη εργάζονται ως προσωπικοί βοηθοί και
αυτό που θέλουμε είναι να τους πληρώνει το κράτος και όχι το άτομο με αναπηρία, είτε για άτομα που
ξέρουν όλοι όσοι έχουν αναπηρία και θέλουν να τους υποδείξουν».

Στόχος, όπως είπε, είναι να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν «όλοι όσοι έχουν αναπηρία και όσοι ψάχνουν για
δουλειά να έχουν μια καλοπληρωμένη δουλειά, φροντίζοντας ένα άτομο με αναπηρία». Υπάρχουν αιτήσεις
όχι από άτομα με αναπηρία, από ανθρώπους που δουλεύουν ως προσωπικοί βοηθοί.

«Η πλατφόρμα άνοιξε την Δευτέρα. Έχουμε ήδη λάβει κάποιες εκατοντάδες αιτήσεις. Είναι πληρωμένη
και εξασφαλισμένη δουλειά και βοηθά, βέβαια, και τα άτομα με αναπηρία να είναι ανεξάρτητα στην
κοινωνία», πρόσθεσε η υφυπουργός.

«Για να αφήσουμε τον μεγαλύτερο βαθμό ελευθεριών στον ίδιο τον ωφελούμενο, τα άτομα με αναπηρία,
είπαμε ότι οποιοσδήποτε άνθρωπος είτε έχει πτυχίο είτε δεν έχει, εφόσον μιλάει ελληνικά, μπορεί να κάνει
αίτηση για προσωπικός βοηθός, εφόσον περάσει πριν συγγνώμη μια πολύ σύντομη εκπαίδευση, η οποία
μπορεί να είναι και ασύγχρονη. Για να ξέρει ποιες είναι οι ευθύνες του και ποια είναι τα δικαιώματά του.
Οποιοσδήποτε συμπολίτης μας μπορεί να γίνει προσωπικός βοηθός και το άτομο με αναπηρία σύμφωνα με
αυτά που θέλει και ο ίδιος και χρειάζεται» αποκάλυψε η κ. Μιχαηλίδου.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, η μόνη προϋπόθεση για να εργαστεί κάποιος ως προσωπικός βοηθός είναι να
έχει λευκό ποινικό μητρώο, μια συνθήκη που ισχύει για  όλες τις κοινωνικές δομές.

Τι είναι το πρόγραμμα Κυψέλη

Σε ένα ακόμη σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο εγκαινιάζεται φέτος, αναφέρθηκε στην ΕΡΤ η κ. Μιχαηλίδου,
μιλώντας για το «Πρόγραμμα Κυψέλη» που ξεκινάει πριν τα Χριστούγεννα πιλοτικά σε Αθήνα στους
βρεφονηπιακούς σταθμούς. «Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι σε όλους τους βρεφονηπιακούς σταθμούς θα
υπάρχει αυτή η ανίχνευση αναπηριών και ακόμα και μαθησιακών δυσκολιών, εκεί όπου αυτό είναι εφικτό»,
ανέφερε σχετικά.

Όσον αφορά την «Κάρτα Αναπηρίας» που έχει απασχολήσει πάρα πολύ κόσμο η κ. Μιχαηλίδου αποκάλυψε
ότι θα υλοποιηθεί την 1η Νοεμβρίου μέσω της εφαρμογής Wallet Gr. «Στην εφαρμογή στο κινητό
μας, όπου πλέον έχουμε τον εμβολιασμό, την ταυτότητα, το διαβατήριο θα μπει από την 1η Νοεμβρίου και
η αναπηρία για μισό εκατομμύριο συμπολίτες μας. Αυτό σημαίνει ότι σε τρεις κατηγορίες από 50% – 66%,
από 67% – 80% και από 80% και πάνω, ώστε όλοι όσοι έχουν αναπηρία να μην χρειάζεται να ανοίξουν
όλους τους φακέλους μπροστά σε όλο τον κόσμο».

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
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Μιχαηλίδου: Έως τις 15 Οκτωβρίου τα σχολικά γεύματα σε 210.000 μαθητές
(VIDEO)

Για τα σχολικά γεύματα που θα αρχίσουν να διανέμονται
δωρεάν σε 270 σχολεία καλύπτοντας τις διατροφικές ανάγκες
210.000 παιδιών σε ευάλωτες κοινωνικά και οικονομικά
περιοχές καθώς και για τα καινοτόμα προγράμματα του
«Προσωπικού Βοηθού» και της «Κυψέλης», μίλησε στην
τηλεόραση της ΕΡΤ, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου.
«Για πρώτη φορά τα γεύματα θα δοθούν στις αρχές Οκτώβρη, εκεί που κάθε χρόνο δίνονταν Νοέμβρη με
Δεκέμβρη» δήλωσε η κ. Μιχαηλίδου εξηγώντας ότι το πρόγραμμα δωρεάν σίτισης μαθητών προϋποθέτει
τη συγκατάθεση των γονέων.

«Ο γονιός πρέπει να θέλει το παιδί του να πάρει γεύμα» δήλωσε ενώ απαντώντας γιατί δεν ξεκίνησε το
πρόγραμμα ταυτόχρονα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς επισήμανε ότι χρειάστηκε να συγκροτηθούν
πρώτα οι σχολικές επιτροπές, έτσι ώστε να οριστούν ποιοι δάσκαλοι παραλαμβάνουν τα γεύματα και
ποιοι τα διανέμουν μετά στα παιδιά». Σύμφωνα με την κ. Μιχαηλίδου ότι η διανομή των γευμάτων θα
αρχίσει να υλοποιείται σε συγκεκριμένα σχολεία της χώρας πριν από τις 15 Οκτωβρίου.

Αναφερόμενη στη σημαντική αυτή πρωτοβουλία, που γίνεται σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, η κ.
Μιχαηλίδου διευκρίνισε ότι πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο γεύμα, το οποίο έρχεται σε thermo box, σε
μικρή ακτίνα από το σχολεία. «Είναι με διατροφικές αξίες τις οποίες μάς έχει υποδείξει το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής», σύμφωνα και με το τι αρέσει στα παιδιά συμπλήρωσε η υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Πρόνοιας.
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Γεύματα σε όλα τα παιδιά

«Είναι ένα ζεστό γεύμα μαζί με σαλάτα και φρούτο, το οποίο πηγαίνει κάθε μέρα σε όλα τα παιδιά του
σχολείου. Τα σχολικά γεύματα δεν πηγαίνουν μόνο στα πιο ευάλωτα παιδιά ενός σχολείου για να μην
υπάρχουν διακρίσεις, στιγματίζονται τα παιδιά που τα παίρνουν» προσέθεσε.

Όσον αφορά το πώς γίνεται η επιλογή των σχολείων τόνισε ότι αυτό προκύπτει από μια πολυκριτιριακή
μελέτη που υπολογίζει τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, το ποσοστό ανεργίας
και τη δυναμικότητα ευρέσεως εργασίας, στοχεύοντας στα σχολεία και στα γεωγραφικά τμήματα που
είναι πιο κοινωνικά ευάλωτα.

Άνοιξε η πλατφόρμα για τον Προσωπικό Βοηθό

Η κ. Μιχαηλίδου μίλησε στις «Συνδέσεις» και για τον θεσμό του «προσωπικού βοηθού» λέγοντας ότι πριν
από λίγα χρόνια το να έχει ένας άνθρωπος σε ανάγκη κάποιον να τον βοηθάει ήταν μια μικρή πολυτέλεια.

«Σαν κράτος δεν περιοριζόμαστε στο επίδομα αναπηρίας, δηλαδή στην άμεση οικονομική ενίσχυση του
ατόμου με αναπηρία που τώρα παίρνει τα Χριστούγεννα δίνουμε άλλη μια έκτακτη δόση, αλλά πηγαίνουμε
παραπάνω σε ενεργητικές πολιτικές. Είχε ανοίξει η πλατφόρμα στην Αττική για άτομα με αναπηρία να
κάνουν αίτηση αν χρειάζονται προσωπικό βοηθό. Tην Δευτέρα (26/9) άνοιξε η πλατφόρμα για τους
προσωπικούς βοηθούς, δηλαδή για άτομα που είτε μπορεί να μην έχουν εργασία και θέλουν να εργαστούν
με αμοιβή και ασφάλιση από το κράτος, είτε για άτομα που ήδη εργάζονται ως προσωπικοί βοηθοί και
αυτό που θέλουμε είναι να τους πληρώνει το κράτος και όχι το άτομο με αναπηρία, είτε για άτομα που
ξέρουν όλοι όσοι έχουν αναπηρία και θέλουν να τους υποδείξουν».

Στόχος, όπως είπε, είναι να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν «όλοι όσοι έχουν αναπηρία και όσοι ψάχνουν για
δουλειά να έχουν μια καλοπληρωμένη δουλειά, φροντίζοντας ένα άτομο με αναπηρία». Υπάρχουν αιτήσεις
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όχι από άτομα με αναπηρία, από ανθρώπους που δουλεύουν ως προσωπικοί βοηθοί.

«Η πλατφόρμα άνοιξε την Δευτέρα. Έχουμε ήδη λάβει κάποιες εκατοντάδες αιτήσεις. Είναι πληρωμένη
και εξασφαλισμένη δουλειά και βοηθά, βέβαια, και τα άτομα με αναπηρία να είναι ανεξάρτητα στην
κοινωνία», πρόσθεσε η υφυπουργός.

«Για να αφήσουμε τον μεγαλύτερο βαθμό ελευθεριών στον ίδιο τον ωφελούμενο, τα άτομα με αναπηρία,
είπαμε ότι οποιοσδήποτε άνθρωπος είτε έχει πτυχίο είτε δεν έχει, εφόσον μιλάει ελληνικά, μπορεί να κάνει
αίτηση για προσωπικός βοηθός, εφόσον περάσει πριν συγγνώμη μια πολύ σύντομη εκπαίδευση, η οποία
μπορεί να είναι και ασύγχρονη. Για να ξέρει ποιες είναι οι ευθύνες του και ποια είναι τα δικαιώματά του.
Οποιοσδήποτε συμπολίτης μας μπορεί να γίνει προσωπικός βοηθός και το άτομο με αναπηρία σύμφωνα με
αυτά που θέλει και ο ίδιος και χρειάζεται» αποκάλυψε η κ. Μιχαηλίδου.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, η μόνη προϋπόθεση για να εργαστεί κάποιος ως προσωπικός βοηθός είναι να
έχει λευκό ποινικό μητρώο, μια συνθήκη που ισχύει για όλες τις κοινωνικές δομές.

Τι είναι το πρόγραμμα Κυψέλη

Σε ένα ακόμη σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο εγκαινιάζεται φέτος, αναφέρθηκε στην ΕΡΤ η κ. Μιχαηλίδου,
μιλώντας για το «Πρόγραμμα Κυψέλη» που ξεκινάει πριν τα Χριστούγεννα πιλοτικά σε Αθήνα στους
βρεφονηπιακούς σταθμούς. «Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι σε όλους τους βρεφονηπιακούς σταθμούς θα
υπάρχει αυτή η ανίχνευση αναπηριών και ακόμα και μαθησιακών δυσκολιών, εκεί όπου αυτό είναι εφικτό»,
ανέφερε σχετικά.

Όσον αφορά την «Κάρτα Αναπηρίας» που έχει απασχολήσει πάρα πολύ κόσμο η κ. Μιχαηλίδου αποκάλυψε
ότι θα υλοποιηθεί την 1η Νοεμβρίου μέσω της εφαρμογής Wallet Gr. «Στην εφαρμογή στο κινητό μας,
όπου πλέον έχουμε τον εμβολιασμό, την ταυτότητα, το διαβατήριο θα μπει από την 1η Νοεμβρίου και η
αναπηρία για μισό εκατομμύριο συμπολίτες μας. Αυτό σημαίνει ότι σε τρεις κατηγορίες από 50% – 66%,
από 67% – 80% και από 80% και πάνω, ώστε όλοι όσοι έχουν αναπηρία να μην χρειάζεται να ανοίξουν
όλους τους φακέλους μπροστά σε όλο τον κόσμο».

Πηγή: ertnews.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Σχολικά γεύματα: Χωρίς σίτιση χιλιάδες μαθητές στην Κ. Μακεδονία-Τι απαντά το υπουργείο
Παιδείας

Θεσσαλονίκη: «Στον αέρα» τα σχολικά γεύματα-Χωρίς σίτιση χιλιάδες παιδιά

Θεσσαλονίκη: Πέταξαν σε ρέμα δεκάδες σχολικά γεύματα–Συστάσεις από αντιδημαρχία (ΦΩΤΟ)

Σχολεία-Γονείς: «Μαθητές επέστρεψαν σε υπόγειες και προκάτ αίθουσες»

Κόπτσης από Θεσσαλονίκη: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 40.000 επιπλέον εκπαιδευτικούς
(ΦΩΤΟ-VIDEO)

Α. Κόπτσης: Δεν θα έχουμε φέτος κενά στα σχολεία (VIDEO)

Θεσσαλονίκη: Στον αγιασμό του 18ου ΓΕΛ ο Κ. Ζέρβας-Καμία έκπτωση στην ποιότητα στα
σχολεία (ΦΩΤΟ-VIDEO)
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Συγκροτήθηκε Συμβούλιο Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ.)
Συμβούλιο   Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ.), συγκροτήθηκε στη Γενική
Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, με
απόφαση της υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως., το οποίο έχει  ως εξής:

1. Πέτρος Καλαντώνης του Γρηγορίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Ε.Ι., Αναπληρωτής Πρόεδρος του
Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,   ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια
την Ρόιδω Μητούλα του Κωνσταντίνου, Καθηγήτρια Α.Ε.Ι., του Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης
Ανάπτυξης του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.

2. Δημήτριος Μπαμπίλης του Ιωάννη, Σύμβουλος Α’ του Αυτοτελούς Επιστημονικού Γραφείου Συμβούλων
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,   ως Αντιπρόεδρος, με αναπληρωτή τον Ανδρέα
Αθανασόπουλο του Διονυσίου, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Γεωπονίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος
Π.Ε. 88 στο 3ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Σταύρος Πιτσικάλης του Απόστολου, Σύμβουλος Β’ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
Συντονιστής της Επιστημονικής Μονάδας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Μαθητείας, μ  ως μέλος, με
αναπληρώτρια τη Σταυρούλα Παπαδοπούλου του Ηλία, Σύμβουλος Β’ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής, Αναπληρώτρια Συντονίστρια της Επιστημονικής Μονάδας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Μαθητείας,.

4. Αντώνης Σπανός του Εμμανουήλ, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Οικονομολόγων Π.Ε. 80 στο ΠΕΚΕΣ
Στερεάς Ελλάδας, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ελένη Μπαμπαλώνα του Θωμά, Συντονίστρια
Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής Π.Ε. 86 στο 3ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Βενετία Καπαχτσή του Κωνσταντίνου, Εκπαιδευτικός Π.Ε. 06, Διευθύντρια Γυμνασίου Πανοράματος
Θεσσαλονίκης, ως εκπαιδευτικός αυξημένων προσόντων, με εμπειρία σε θέσεις ευθύνης και με εξειδίκευση
στην εκπαιδευτική διοίκηση και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, ως
μέλος, με αναπληρωτή τον Στέφανο Παπαλέξη, Εκπαιδευτικό Π.Ε. 86, Διευθυντή του 9ου ΕΠΑ.Λ. Αθηνών.

Η θητεία των μελών του ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ. είναι τετραετής.

Πρότυπα ΕΠΑΛ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
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Το μέλλον και το Elearning συναντήθηκαν στην Αθήνα
Το μέλλον και το Elearning συναντήθηκαν στην Αθήνα – Εκδήλωση της Wide Services παρουσία του
δημιουργού του moodle, Dr. Martin Dougiamas.

Η WIDE Services, Premium πιστοποιημένος συνεργάτης του Moodle είχε την τιμή να διοργανώσει μία
μοναδική εκδήλωση για το μέλλον των καινοτόμων υπηρεσιών ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης, με
τίτλο «Grow the future through eLearning» και επίτιμο προσκεκλημένο και κεντρικό ομιλητή τον Dr.
Martin Dougiamas, Ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Moodle Pty Ltd.

Ο Dr. Dougiamas βρέθηκε στη χώρα μας με αφορμή την αναγόρευσή του σε Επίτιμο Διδάκτορα του
Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επιλεγμένοι
συνεργάτες από ιδιωτικούς, δημόσιους και εκπαιδευτικούς οργανισμούς και φορείς, αλλά και ο
αναπληρωτής πρέσβης της Πρεσβείας της Αυστραλίας στην Ελλάδα, ο εξοχότατος κ. David Kilham.

Ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Moodle, Dr. Martin Dougiamas, υποστήριξε στην ομιλία του πως
βασική αποστολή του είναι η ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών να συνεχίσουν να βελτιώνουν τον κόσμο
μας. Όπως υπογράμμισε, από την πρώτη εμφάνισή του το 1999, το Moodle LMS εξελίσσεται συνεχώς,
μένοντας πάντα πιστό στις αρχές της παιδαγωγικής και στη φιλοσοφία του λογισμικού ανοιχτού κώδικα,
αναφέροντας πως σήμερα περισσότεροι από 300 εκατομμύρια άνθρωποι σε περισσότερα από 150 χιλιάδες
εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν το Moodle ως πλατφόρμα για τη
διαχείριση της διαδικτυακής τους μάθησης.

Ανέφερε σχετικά: «Είμαι περήφανος για το όραμά μας για ένα ισότιμο εκπαιδευτικό παγκόσμιο
οικοσύστημα που έχει την ανοιχτή εκπαίδευση στον πυρήνα του και είμαι πολύ ικανοποιημένος που
διαθέτουμε μια τόσο ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα με την υποστήριξη της δυναμικής ομάδας WIDE
Services.»

Όσον αφορά στη γέννηση της ιδέας πίσω από το Moodle, ο ιδρυτής του, σε μικρή ηλικία, ζούσε σχεδόν
1000 χιλιόμετρα από το πλησιέστερο σχολείο σε μια απομακρυσμένη περιοχή της ερήμου της Δυτικής
Αυστραλίας. Για να συνεχίσει την εκπαίδευσή του την δεκαετία του 1970, η οικογένεια του Martin τον
έγραψε στο School of Air, με τη μάθηση να παραδίδεται μέσω βραχέων ραδιοφωνικών κυμάτων.

Αυτή η εμπειρία με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ήταν καθοριστική για το όραμα που ανέπτυξε ο Martin,
για τη χρήση του διαδικτύου με στόχο την εκπαίδευση πέρα από τις φυσικές σχολικές και ακαδημαϊκές
αίθουσες, εξασφαλίζοντας ποιοτική εκπαίδευση σε κάθε γωνία του πλανήτη. Για να ξεπεράσει τα εμπόδια
που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, ο Martin δημιούργησε
τη Moodle με στόχο τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης που θα είναι ευέλικτη,
καλύπτοντας τις ανάγκες των μαθητών, θα είναι προσβάσιμη και θα παρέχει ποιοτική εκπαίδευση για
όλους.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Martin συνομίλησε και απάντησε σε ερωτήσεις του βραβευμένου Έλληνα
συγγραφέα κ. Χρήστου Χωμενίδη, ο οποίος αποκάλυψε πολλές άγνωστες και ενδιαφέρουσες πτυχές της
προσωπικότητάς του ιδρυτή του Moodle, ενθουσιάζοντας τους τυχερούς παρευρισκόμενους. Έπειτα, ο
Martin παρουσίασε κάποιες από τις δυνατότητες της τελευταίας έκδοσης της πλατφόρμας Moodle,
αναλύοντας και το πώς αυτές βρίσκουν εφαρμογές στο σήμερα, σε διαφορετικούς τομείς και κλάδους.

Στο ενδιαφέρον πάνελ που ακολούθησε και συντόνισε ο κ. Χωμενίδης συμμετείχαν εκπρόσωποι από
διαφορετικούς κλάδους, όπως οι κ.κ. Γιώργος Σβώλης, Learning & Development Manager, ΟΠΑΠ, Δρ.
Απόστολος Λάζαρης, Επικεφαλής του Εκτελεστικού Μηχανισμού του Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας,
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Δρ. Γιάννης Ψαρομίληγκος, Καθηγητής & Διευθυντής του Τομέα
Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης των Αποφάσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και ο κ. Γιάννης Αράπογλου, Γενικός Διευθυντής της WIDE Services –
Premium Moodle Partner!

Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η χρήση του eLearning για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων
των εργαζομένων μεγάλων οργανισμών, η εφαρμογή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και
σύγχρονα ζητήματα που αντιμετωπίζει η επιστήμη της Πληροφορικής, όπως η θέση της τεχνητής
νοημοσύνης στην εκπαίδευση και την τέχνη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σβώλης, ενημέρωσε τους παρευρισκομένους για το πως ο ΟΠΑΠ με ένα σημαντικά
μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την επικράτεια και ένα μεγάλο αριθμό συνεργατών, έχει εμπιστευτεί
την διαδικασία εκπαίδευσης του προσωπικού του πάνω, στη πλατφόρμα του Moodle Από την πλευρά του ο
κ. Λαζαρής, τόνισε πως στην εποχή της ψηφιακής μετάβασης που διανύουμε η χρήση ευέλικτων
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εργαλείων όπως το Moodle είναι απαραίτητη σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες. Αντίστοιχα, ο κ.
Ψαρομίληγκος στάθηκε στην αξία του ανοικτού λογισμικού και στον ρόλο του στην ακαδημαϊκή
κοινότητα.

Τέλος, ο κ. Γιάννης Αράπογλου, Γενικός Διευθυντής της WIDE Services είπε: «Αποστολή της WIDE Services
είναι να υπερβαίνει τις προσδοκίες των πελατών και των συνεργατών της, προσφέροντας την κατάλληλη
λύση υπηρεσιών eLearning που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε οργανισμού ή φορέα. Είναι
ιδιαίτερη τιμή να έχουμε μαζί μας τον εμπνευστή ενός τόσο προηγμένου συστήματος ασύγχρονων
εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή μας στην αδιάλειπτη παροχή των πιο καινοτόμων
LMS υπηρεσιών.»

Πηγή
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Το μέλλον και το Elearning συναντήθηκαν στην Αθήνα

Το μέλλον και το Elearning συναντήθηκαν στην Αθήνα – Εκδήλωση της Wide Services παρουσία του
δημιουργού του moodle, Dr. Martin Dougiamas.

Η WIDE Services, Premium πιστοποιημένος συνεργάτης του Moodle είχε την τιμή να διοργανώσει μία
μοναδική εκδήλωση για το μέλλον των καινοτόμων υπηρεσιών ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης, με
τίτλο «Grow the future through eLearning» και επίτιμο προσκεκλημένο και κεντρικό ομιλητή τον Dr.
Martin Dougiamas, Ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Moodle Pty Ltd.

Ο Dr. Dougiamas βρέθηκε στη χώρα μας με αφορμή την αναγόρευσή του σε Επίτιμο Διδάκτορα του
Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επιλεγμένοι
συνεργάτες από ιδιωτικούς, δημόσιους και εκπαιδευτικούς οργανισμούς και φορείς, αλλά και ο
αναπληρωτής πρέσβης της Πρεσβείας της Αυστραλίας στην Ελλάδα, ο εξοχότατος κ. David Kilham.

Ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Moodle, Dr. Martin Dougiamas, υποστήριξε στην ομιλία του πως
βασική αποστολή του είναι η ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών να συνεχίσουν να βελτιώνουν τον κόσμο
μας. Όπως υπογράμμισε, από την πρώτη εμφάνισή του το 1999, το Moodle LMS εξελίσσεται συνεχώς,
μένοντας πάντα πιστό στις αρχές της παιδαγωγικής και στη φιλοσοφία του λογισμικού ανοιχτού κώδικα,
αναφέροντας πως σήμερα περισσότεροι από 300 εκατομμύρια άνθρωποι σε περισσότερα από 150 χιλιάδες
εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν το Moodle ως πλατφόρμα για τη
διαχείριση της διαδικτυακής τους μάθησης.

Ανέφερε σχετικά: «Είμαι περήφανος για το όραμά μας για ένα ισότιμο εκπαιδευτικό παγκόσμιο
οικοσύστημα που έχει την ανοιχτή εκπαίδευση στον πυρήνα του και είμαι πολύ ικανοποιημένος που
διαθέτουμε μια τόσο ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα με την υποστήριξη της δυναμικής ομάδας WIDE
Services.»
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Όσον αφορά στη γέννηση της ιδέας πίσω από το Moodle, ο ιδρυτής του, σε μικρή ηλικία, ζούσε σχεδόν
1000 χιλιόμετρα από το πλησιέστερο σχολείο σε μια απομακρυσμένη περιοχή της ερήμου της Δυτικής
Αυστραλίας. Για να συνεχίσει την εκπαίδευσή του την δεκαετία του 1970, η οικογένεια του Martin τον
έγραψε στο School of Air, με τη μάθηση να παραδίδεται μέσω βραχέων ραδιοφωνικών κυμάτων.

Αυτή η εμπειρία με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ήταν καθοριστική για το όραμα που ανέπτυξε ο Martin,
για τη χρήση του διαδικτύου με στόχο την εκπαίδευση πέρα από τις φυσικές σχολικές και ακαδημαϊκές
αίθουσες, εξασφαλίζοντας ποιοτική εκπαίδευση σε κάθε γωνία του πλανήτη. Για να ξεπεράσει τα εμπόδια
που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, ο Martin δημιούργησε
τη Moodle με στόχο τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης που θα είναι ευέλικτη,
καλύπτοντας τις ανάγκες των μαθητών, θα είναι προσβάσιμη και θα παρέχει ποιοτική εκπαίδευση για
όλους.
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Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Martin συνομίλησε και απάντησε σε ερωτήσεις του βραβευμένου Έλληνα
συγγραφέα κ. Χρήστου Χωμενίδη, ο οποίος αποκάλυψε πολλές άγνωστες και ενδιαφέρουσες πτυχές της
προσωπικότητάς του ιδρυτή του Moodle, ενθουσιάζοντας τους τυχερούς παρευρισκόμενους. Έπειτα, ο
Martin παρουσίασε κάποιες από τις δυνατότητες της τελευταίας έκδοσης της πλατφόρμας Moodle,
αναλύοντας και το πώς αυτές βρίσκουν εφαρμογές στο σήμερα, σε διαφορετικούς τομείς και κλάδους.

Στο ενδιαφέρον πάνελ που ακολούθησε και συντόνισε ο κ. Χωμενίδης συμμετείχαν εκπρόσωποι από
διαφορετικούς κλάδους, όπως οι κ.κ. Γιώργος Σβώλης, Learning & Development Manager, ΟΠΑΠ, Δρ.
Απόστολος Λάζαρης, Επικεφαλής του Εκτελεστικού Μηχανισμού του Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας,
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Δρ. Γιάννης Ψαρομίληγκος, Καθηγητής & Διευθυντής του Τομέα
Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης των Αποφάσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και ο κ. Γιάννης Αράπογλου, Γενικός Διευθυντής της WIDE Services –
Premium Moodle Partner!
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Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η χρήση του eLearning για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων
των εργαζομένων μεγάλων οργανισμών, η εφαρμογή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και
σύγχρονα ζητήματα που αντιμετωπίζει η επιστήμη της Πληροφορικής, όπως η θέση της τεχνητής
νοημοσύνης στην εκπαίδευση και την τέχνη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σβώλης, ενημέρωσε τους παρευρισκομένους για το πως ο ΟΠΑΠ με ένα σημαντικά
μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την επικράτεια και ένα μεγάλο αριθμό συνεργατών, έχει εμπιστευτεί
την διαδικασία εκπαίδευσης του προσωπικού του πάνω, στη πλατφόρμα του Moodle Από την πλευρά του ο
κ. Λαζαρής, τόνισε πως στην εποχή της ψηφιακής μετάβασης που διανύουμε η χρήση ευέλικτων
εργαλείων όπως το Moodle είναι απαραίτητη σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες. Αντίστοιχα, ο κ.
Ψαρομίληγκος στάθηκε στην αξία του ανοικτού λογισμικού και στον ρόλο του στην ακαδημαϊκή
κοινότητα.

Τέλος, ο κ. Γιάννης Αράπογλου, Γενικός Διευθυντής της WIDE Services είπε: «Αποστολή της WIDE Services
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είναι να υπερβαίνει τις προσδοκίες των πελατών και των συνεργατών της, προσφέροντας την κατάλληλη
λύση υπηρεσιών eLearning που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε οργανισμού ή φορέα. Είναι
ιδιαίτερη τιμή να έχουμε μαζί μας τον εμπνευστή ενός τόσο προηγμένου συστήματος ασύγχρονων
εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή μας στην αδιάλειπτη παροχή των πιο καινοτόμων
LMS υπηρεσιών.»
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Το μέλλον και το Elearning συναντήθηκαν στην Αθήνα
Το μέλλον και το Elearning συναντήθηκαν στην Αθήνα - Εκδήλωση της Wide Services παρουσία του
δημιουργού του moodle, Dr. Martin Dougiamas.

Η WIDE Services, Premium πιστοποιημένος συνεργάτης του Moodle είχε την τιμή να διοργανώσει μία
μοναδική εκδήλωση για το μέλλον των καινοτόμων υπηρεσιών ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης, με
τίτλο «Grow the future through eLearning » και επίτιμο προσκεκλημένο και κεντρικό ομιλητή τον Dr.
Martin Dougiamas, Ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Moodle Pty Ltd.

Ο Dr. Dougiamas βρέθηκε στη χώρα μας με αφορμή την αναγόρευσή του σε Επίτιμο Διδάκτορα του
Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επιλεγμένοι
συνεργάτες από ιδιωτικούς, δημόσιους και εκπαιδευτικούς οργανισμούς και φορείς, αλλά και ο
αναπληρωτής πρέσβης της Πρεσβείας της Αυστραλίας στην Ελλάδα, ο εξοχότατος κ. David Kilham.

Ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Moodle, Dr. Martin Dougiamas , υποστήριξε στην ομιλία
του πως βασική αποστολή του είναι η ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών να συνεχίσουν να βελτιώνουν τον
κόσμο μας. Όπως υπογράμμισε, από την πρώτη εμφάνισή του το 1999, το Moodle LMS εξελίσσεται
συνεχώς, μένοντας πάντα πιστό στις αρχές της παιδαγωγικής και στη φιλοσοφία του λογισμικού ανοιχτού
κώδικα, αναφέροντας πως σήμερα περισσότεροι από 300 εκατομμύρια άνθρωποι σε περισσότερα από 150
χιλιάδες εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν το Moodle ως
πλατφόρμα για τη διαχείριση της διαδικτυακής τους μάθησης.

Ανέφερε σχετικά: «Είμαι περήφανος για το όραμά μας για ένα ισότιμο εκπαιδευτικό παγκόσμιο
οικοσύστημα που έχει την ανοιχτή εκπαίδευση στον πυρήνα του και είμαι πολύ ικανοποιημένος που
διαθέτουμε μια τόσο ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα με την υποστήριξη της δυναμικής ομάδας WIDE
Services.»

Όσον αφορά στη γέννηση της ιδέας πίσω από το Moodle, ο ιδρυτής του, σε μικρή ηλικία, ζούσε σχεδόν
1000 χιλιόμετρα από το πλησιέστερο σχολείο σε μια απομακρυσμένη περιοχή της ερήμου της Δυτικής
Αυστραλίας. Για να συνεχίσει την εκπαίδευσή του την δεκαετία του 1970, η οικογένεια του Martin τον
έγραψε στο School of Air, με τη μάθηση να παραδίδεται μέσω βραχέων ραδιοφωνικών κυμάτων.

Αυτή η εμπειρία με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ήταν καθοριστική για το όραμα που ανέπτυξε ο Martin,
για τη χρήση του διαδικτύου με στόχο την εκπαίδευση πέρα από τις φυσικές σχολικές και ακαδημαϊκές
αίθουσες, εξασφαλίζοντας ποιοτική εκπαίδευση σε κάθε γωνία του πλανήτη. Για να ξεπεράσει τα εμπόδια
που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, ο Martin δημιούργησε
τη Moodle με στόχο τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης που θα είναι ευέλικτη,
καλύπτοντας τις ανάγκες των μαθητών, θα είναι προσβάσιμη και θα παρέχει ποιοτική εκπαίδευση για
όλους.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Martin συνομίλησε και απάντησε σε ερωτήσεις του βραβευμένου Έλληνα
συγγραφέα κ. Χρήστου Χωμενίδη, ο οποίος αποκάλυψε πολλές άγνωστες και ενδιαφέρουσες πτυχές
της προσωπικότητάς του ιδρυτή του Moodle, ενθουσιάζοντας τους τυχερούς παρευρισκόμενους. Έπειτα, ο
Martin παρουσίασε κάποιες από τις δυνατότητες της τελευταίας έκδοσης της πλατφόρμας Moodle,
αναλύοντας και το πώς αυτές βρίσκουν εφαρμογές στο σήμερα, σε διαφορετικούς τομείς και κλάδους.

Στο ενδιαφέρον πάνελ που ακολούθησε και συντόνισε ο κ. Χωμενίδης συμμετείχαν εκπρόσωποι από
διαφορετικούς κλάδους, όπως οι κ.κ. Γιώργος Σβώλης, Learning & Development Manager, ΟΠΑΠ,
Δρ. Απόστολος Λάζαρης, Επικεφαλής του Εκτελεστικού Μηχανισμού του Παρατηρητηρίου
Γραφειοκρατίας, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Δρ. Γιάννης Ψαρομίληγκος, Καθηγητής
& Διευθυντής του Τομέα Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης των Αποφάσεων του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και ο κ. Γιάννης
Αράπογλου, Γενικός Διευθυντής της WIDE Services - Premium Moodle Partner!

Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η χρήση του eLearning για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων
των εργαζομένων μεγάλων οργανισμών, η εφαρμογή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και
σύγχρονα ζητήματα που αντιμετωπίζει η επιστήμη της Πληροφορικής, όπως η θέση της τεχνητής
νοημοσύνης στην εκπαίδευση και την τέχνη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σβώλης, ενημέρωσε τους παρευρισκομένους για το πως ο ΟΠΑΠ με ένα σημαντικά
μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την επικράτεια και ένα μεγάλο αριθμό συνεργατών, έχει εμπιστευτεί
την διαδικασία εκπαίδευσης του προσωπικού του πάνω, στη πλατφόρμα του Moodle Από την πλευρά του ο
κ. Λαζαρής, τόνισε πως στην εποχή της ψηφιακής μετάβασης που διανύουμε η χρήση ευέλικτων
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εργαλείων όπως το Moodle είναι απαραίτητη σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες. Αντίστοιχα, ο κ.
Ψαρομίληγκος στάθηκε στην αξία του ανοικτού λογισμικού και στον ρόλο του στην ακαδημαϊκή
κοινότητα.

Τέλος, ο κ. Γιάννης Αράπογλου, Γενικός Διευθυντής της WIDE Services  είπε: «Αποστολή της WIDE
Services είναι να υπερβαίνει τις προσδοκίες των πελατών και των συνεργατών της, προσφέροντας την
κατάλληλη λύση υπηρεσιών eLearning που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε οργανισμού ή
φορέα. Είναι ιδιαίτερη τιμή να έχουμε μαζί μας τον εμπνευστή ενός τόσο προηγμένου συστήματος
ασύγχρονων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή μας στην αδιάλειπτη παροχή των
πιο καινοτόμων LMS υπηρεσιών.»
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Το μέλλον και το Elearning συναντήθηκαν στην Αθήνα
Το μέλλον και το Elearning συναντήθηκαν στην Αθήνα – Εκδήλωση της Wide Services παρουσία του
δημιουργού του moodle, Dr. Martin Dougiamas.

Η WIDE Services, Premium πιστοποιημένος συνεργάτης του Moodle είχε την τιμή να διοργανώσει μία
μοναδική εκδήλωση για το μέλλον των καινοτόμων υπηρεσιών ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης, με
τίτλο «Grow the future through eLearning» και επίτιμο προσκεκλημένο και κεντρικό ομιλητή τον Dr.
Martin Dougiamas, Ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Moodle Pty Ltd.

Ο Dr. Dougiamas βρέθηκε στη χώρα μας με αφορμή την αναγόρευσή του σε Επίτιμο Διδάκτορα του
Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επιλεγμένοι
συνεργάτες από ιδιωτικούς, δημόσιους και εκπαιδευτικούς οργανισμούς και φορείς, αλλά και ο
αναπληρωτής πρέσβης της Πρεσβείας της Αυστραλίας στην Ελλάδα, ο εξοχότατος κ. David Kilham.

Ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Moodle, Dr. Martin Dougiamas, υποστήριξε στην ομιλία του πως
βασική αποστολή του είναι η ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών να συνεχίσουν να βελτιώνουν τον κόσμο
μας. Όπως υπογράμμισε, από την πρώτη εμφάνισή του το 1999, το Moodle LMS εξελίσσεται συνεχώς,
μένοντας πάντα πιστό στις αρχές της παιδαγωγικής και στη φιλοσοφία του λογισμικού ανοιχτού κώδικα,
αναφέροντας πως σήμερα περισσότεροι από 300 εκατομμύρια άνθρωποι σε περισσότερα από 150 χιλιάδες
εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν το Moodle ως πλατφόρμα για τη
διαχείριση της διαδικτυακής τους μάθησης.

Ανέφερε σχετικά: «Είμαι περήφανος για το όραμά μας για ένα ισότιμο εκπαιδευτικό παγκόσμιο
οικοσύστημα που έχει την ανοιχτή εκπαίδευση στον πυρήνα του και είμαι πολύ ικανοποιημένος που
διαθέτουμε μια τόσο ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα με την υποστήριξη της δυναμικής ομάδας WIDE
Services.»

Όσον αφορά στη γέννηση της ιδέας πίσω από το Moodle, ο ιδρυτής του, σε μικρή ηλικία, ζούσε σχεδόν
1000 χιλιόμετρα από το πλησιέστερο σχολείο σε μια απομακρυσμένη περιοχή της ερήμου της Δυτικής
Αυστραλίας. Για να συνεχίσει την εκπαίδευσή του την δεκαετία του 1970, η οικογένεια του Martin τον
έγραψε στο School of Air, με τη μάθηση να παραδίδεται μέσω βραχέων ραδιοφωνικών κυμάτων.

Αυτή η εμπειρία με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ήταν καθοριστική για το όραμα που ανέπτυξε ο Martin,
για τη χρήση του διαδικτύου με στόχο την εκπαίδευση πέρα από τις φυσικές σχολικές και ακαδημαϊκές
αίθουσες, εξασφαλίζοντας ποιοτική εκπαίδευση σε κάθε γωνία του πλανήτη. Για να ξεπεράσει τα εμπόδια
που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, ο Martin δημιούργησε
τη Moodle με στόχο τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης που θα είναι ευέλικτη,
καλύπτοντας τις ανάγκες των μαθητών, θα είναι προσβάσιμη και θα παρέχει ποιοτική εκπαίδευση για
όλους.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Martin συνομίλησε και απάντησε σε ερωτήσεις του βραβευμένου Έλληνα
συγγραφέα κ. Χρήστου Χωμενίδη, ο οποίος αποκάλυψε πολλές άγνωστες και ενδιαφέρουσες πτυχές της
προσωπικότητάς του ιδρυτή του Moodle, ενθουσιάζοντας τους τυχερούς παρευρισκόμενους. Έπειτα, ο
Martin παρουσίασε κάποιες από τις δυνατότητες της τελευταίας έκδοσης της πλατφόρμας Moodle,
αναλύοντας και το πώς αυτές βρίσκουν εφαρμογές στο σήμερα, σε διαφορετικούς τομείς και κλάδους.

Στο ενδιαφέρον πάνελ που ακολούθησε και συντόνισε ο κ. Χωμενίδης συμμετείχαν εκπρόσωποι από
διαφορετικούς κλάδους, όπως οι κ.κ. Γιώργος Σβώλης, Learning & Development Manager, ΟΠΑΠ, Δρ.
Απόστολος Λάζαρης, Επικεφαλής του Εκτελεστικού Μηχανισμού του Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας,
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Δρ. Γιάννης Ψαρομίληγκος, Καθηγητής & Διευθυντής του Τομέα
Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης των Αποφάσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και ο κ. Γιάννης Αράπογλου, Γενικός Διευθυντής της WIDE Services –
Premium Moodle Partner!

Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η χρήση του eLearning για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων
των εργαζομένων μεγάλων οργανισμών, η εφαρμογή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και
σύγχρονα ζητήματα που αντιμετωπίζει η επιστήμη της Πληροφορικής, όπως η θέση της τεχνητής
νοημοσύνης στην εκπαίδευση και την τέχνη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σβώλης, ενημέρωσε τους παρευρισκομένους για το πως ο ΟΠΑΠ με ένα σημαντικά
μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την επικράτεια και ένα μεγάλο αριθμό συνεργατών, έχει εμπιστευτεί
την διαδικασία εκπαίδευσης του προσωπικού του πάνω, στη πλατφόρμα του Moodle Από την πλευρά του ο
κ. Λαζαρής, τόνισε πως στην εποχή της ψηφιακής μετάβασης που διανύουμε η χρήση ευέλικτων
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εργαλείων όπως το Moodle είναι απαραίτητη σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες. Αντίστοιχα, ο κ.
Ψαρομίληγκος στάθηκε στην αξία του ανοικτού λογισμικού και στον ρόλο του στην ακαδημαϊκή
κοινότητα.

Τέλος, ο κ. Γιάννης Αράπογλου, Γενικός Διευθυντής της WIDE Services είπε: «Αποστολή της WIDE Services
είναι να υπερβαίνει τις προσδοκίες των πελατών και των συνεργατών της, προσφέροντας την κατάλληλη
λύση υπηρεσιών eLearning που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε οργανισμού ή φορέα. Είναι
ιδιαίτερη τιμή να έχουμε μαζί μας τον εμπνευστή ενός τόσο προηγμένου συστήματος ασύγχρονων
εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή μας στην αδιάλειπτη παροχή των πιο καινοτόμων
LMS υπηρεσιών.»

Πηγή

Διαβάστε όλο το άρθρο από την πηγή
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Το μέλλον και το ELEARNING συναντήθηκαν στην Αθήνα
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ WIDE SERVICES ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥ MOODLE, DR MARTIN
DOUGIAMAS

Η WIDE Services, Premium πιστοποιημένος συνεργάτης του Moodle είχε την τιμή να διοργανώσει μία
μοναδική εκδήλωση για το μέλλον των καινοτόμων υπηρεσιών ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης, με
τίτλο «Grow the future through eLearning » και επίτιμο προσκεκλημένο και κεντρικό ομιλητή τον Dr.
Martin Dougiamas, Ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Moodle Pty Ltd. Ο Dr. Dougiamas βρέθηκε στη
χώρα μας με αφορμή την αναγόρευσή του σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του
Πανεπιστημίου Πειραιά.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επιλεγμένοι συνεργάτες από ιδιωτικούς, δημόσιους και εκπαιδευτικούς
οργανισμούς και φορείς, αλλά και ο αναπληρωτής πρέσβης της Πρεσβείας της Αυστραλίας στην Ελλάδα,
ο εξοχότατος κ. David Kilham.

Ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Moodle, Dr. Martin Dougiamas , υποστήριξε στην ομιλία
του πως βασική αποστολή του είναι η ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών να συνεχίσουν να  βελτιώνουν τον
κόσμο μας.

Όπως υπογράμμισε, από την πρώτη εμφάνισή του το 1999, το Moodle LMS εξελίσσεται συνεχώς, μένοντας
πάντα πιστό στις αρχές της παιδαγωγικής και στη φιλοσοφία του λογισμικού ανοιχτού κώδικα,
αναφέροντας πως σήμερα περισσότεροι από 300 εκατομμύρια άνθρωποι σε περισσότερα από 150 χιλιάδες
εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν το Moodle ως πλατφόρμα για τη
διαχείριση της διαδικτυακής τους μάθησης.

Ανέφερε σχετικά: «Είμαι περήφανος για το όραμά μας για ένα ισότιμο εκπαιδευτικό παγκόσμιο
οικοσύστημα που έχει την ανοιχτή εκπαίδευση στον πυρήνα του και είμαι πολύ ικανοποιημένος που
διαθέτουμε μια τόσο ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα με την υποστήριξη της δυναμικής ομάδας WIDE
Services.»

Όσον αφορά στη γέννηση της ιδέας πίσω από το Moodle, ο ιδρυτής του, σε μικρή ηλικία, ζούσε σχεδόν
1000 χιλιόμετρα από το πλησιέστερο σχολείο σε μια απομακρυσμένη περιοχή της ερήμου της Δυτικής
Αυστραλίας. Για να συνεχίσει την εκπαίδευσή του την δεκαετία του 1970, η οικογένεια του Martin τον
έγραψε στο School of Air, με τη μάθηση να παραδίδεται μέσω βραχέων ραδιοφωνικών κυμάτων.

Αυτή η εμπειρία με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ήταν καθοριστική για το όραμα που ανέπτυξε ο Martin,
για τη χρήση του διαδικτύου με στόχο την εκπαίδευση πέρα από τις φυσικές σχολικές και ακαδημαϊκές
αίθουσες, εξασφαλίζοντας ποιοτική εκπαίδευση σε κάθε γωνία του πλανήτη. Για να ξεπεράσει τα εμπόδια
που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, ο Martin δημιούργησε
τη Moodle με στόχο τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης που θα είναι ευέλικτη,
καλύπτοντας τις ανάγκες των μαθητών, θα είναι προσβάσιμη και θα παρέχει ποιοτική εκπαίδευση για
όλους.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Martin συνομίλησε και απάντησε σε ερωτήσεις του  βραβευμένου Έλληνα
συγγραφέα κ. Χρήστου Χωμενίδη, ο οποίος αποκάλυψε πολλές άγνωστες και ενδιαφέρουσες πτυχές
της προσωπικότητάς του ιδρυτή του Moodle, ενθουσιάζοντας τους τυχερούς παρευρισκόμενους. Έπειτα, ο
Martin παρουσίασε κάποιες από τις δυνατότητες της τελευταίας έκδοσης της πλατφόρμας Moodle,
αναλύοντας και το πώς αυτές βρίσκουν εφαρμογές στο σήμερα, σε διαφορετικούς τομείς και κλάδους.

Στο ενδιαφέρον πάνελ που ακολούθησε και συντόνισε ο κ. Χωμενίδης  συμμετείχαν εκπρόσωποι από
διαφορετικούς κλάδους, όπως οι κ.κ. Γιώργος Σβώλης, Learning & Development Manager, ΟΠΑΠ,
Δρ. Απόστολος Λάζαρης, Επικεφαλής του Εκτελεστικού Μηχανισμού του Παρατηρητηρίου
Γραφειοκρατίας, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Δρ. Γιάννης Ψαρομίληγκος, Καθηγητής
& Διευθυντής του Τομέα Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης των Αποφάσεων του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και ο κ. Γιάννης
Αράπογλου, Γενικός  Διευθυντής της WIDE Services – Premium Moodle Partner!

Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η χρήση του eLearning για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων
των εργαζομένων μεγάλων οργανισμών, η εφαρμογή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και
σύγχρονα ζητήματα που αντιμετωπίζει η επιστήμη της Πληροφορικής, όπως η θέση της τεχνητής
νοημοσύνης στην εκπαίδευση και την τέχνη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σβώλης, ενημέρωσε τους παρευρισκομένους για το πως ο ΟΠΑΠ με ένα σημαντικά
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μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την επικράτεια και ένα μεγάλο αριθμό συνεργατών, έχει εμπιστευτεί
την διαδικασία εκπαίδευσης του προσωπικού του πάνω, στη πλατφόρμα του Moodle

Από την πλευρά του ο κ. Λαζαρής, τόνισε πως στην εποχή της ψηφιακής μετάβασης που διανύουμε η
χρήση ευέλικτων εργαλείων όπως το Moodle είναι απαραίτητη σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες.
Αντίστοιχα, ο κ. Ψαρομίληγκος στάθηκε στην αξία του ανοικτού λογισμικού και στον ρόλο του στην
ακαδημαϊκή κοινότητα.

Τέλος, ο κ. Γιάννης Αράπογλου, Γενικός  Διευθυντής της WIDE Services  είπε: «Αποστολή της WIDE
Services είναι να υπερβαίνει τις προσδοκίες των πελατών και των συνεργατών της, προσφέροντας την
κατάλληλη λύση υπηρεσιών eLearning που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε οργανισμού ή
φορέα. Είναι ιδιαίτερη τιμή να έχουμε μαζί μας τον εμπνευστή ενός τόσο προηγμένου συστήματος
ασύγχρονων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή μας στην αδιάλειπτη παροχή των
πιο καινοτόμων LMS υπηρεσιών.»

https://www.moved.gr/to-mellon-kai-to-elearning-synantithikan-stin-athina/


https://www.newsbomb.gr/

 Publication date: 29/09/2022 13:56

 Alexa ranking (Greece): 39

 link

Το μέλλον και το Elearning συναντήθηκαν στην Αθήνα
Το μέλλον και το Elearning συναντήθηκαν στην Αθήνα - Εκδήλωση της Wide Services παρουσία του
δημιουργού του moodle, Dr. Martin Dougiamas.

Η WIDE Services, Premium πιστοποιημένος συνεργάτης του Moodle είχε την τιμή να διοργανώσει μία
μοναδική εκδήλωση για το μέλλον των καινοτόμων υπηρεσιών ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης, με
τίτλο «Grow the future through eLearning» και επίτιμο προσκεκλημένο και κεντρικό ομιλητή τον Dr.
Martin Dougiamas, Ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Moodle Pty Ltd.

Ο Dr. Dougiamas βρέθηκε στη χώρα μας με αφορμή την αναγόρευσή του σε Επίτιμο Διδάκτορα του
Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επιλεγμένοι
συνεργάτες από ιδιωτικούς, δημόσιους και εκπαιδευτικούς οργανισμούς και φορείς, αλλά και ο
αναπληρωτής πρέσβης της Πρεσβείας της Αυστραλίας στην Ελλάδα, ο εξοχότατος κ. David Kilham.

Ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Moodle, Dr. Martin Dougiamas, υποστήριξε στην ομιλία του πως
βασική αποστολή του είναι η ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών να συνεχίσουν να βελτιώνουν τον κόσμο
μας. Όπως υπογράμμισε, από την πρώτη εμφάνισή του το 1999, το Moodle LMS εξελίσσεται συνεχώς,
μένοντας πάντα πιστό στις αρχές της παιδαγωγικής και στη φιλοσοφία του λογισμικού ανοιχτού κώδικα,
αναφέροντας πως σήμερα περισσότεροι από 300 εκατομμύρια άνθρωποι σε περισσότερα από 150 χιλιάδες
εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν το Moodle ως πλατφόρμα για τη
διαχείριση της διαδικτυακής τους μάθησης.

Ανέφερε σχετικά: «Είμαι περήφανος για το όραμά μας για ένα ισότιμο εκπαιδευτικό παγκόσμιο
οικοσύστημα που έχει την ανοιχτή εκπαίδευση στον πυρήνα του και είμαι πολύ ικανοποιημένος που
διαθέτουμε μια τόσο ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα με την υποστήριξη της δυναμικής ομάδας WIDE
Services.»

Όσον αφορά στη γέννηση της ιδέας πίσω από το Moodle, ο ιδρυτής του, σε μικρή ηλικία, ζούσε σχεδόν
1000 χιλιόμετρα από το πλησιέστερο σχολείο σε μια απομακρυσμένη περιοχή της ερήμου της Δυτικής
Αυστραλίας. Για να συνεχίσει την εκπαίδευσή του την δεκαετία του 1970, η οικογένεια του Martin τον
έγραψε στο School of Air, με τη μάθηση να παραδίδεται μέσω βραχέων ραδιοφωνικών κυμάτων.

Αυτή η εμπειρία με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ήταν καθοριστική για το όραμα που ανέπτυξε ο Martin,
για τη χρήση του διαδικτύου με στόχο την εκπαίδευση πέρα από τις φυσικές σχολικές και ακαδημαϊκές
αίθουσες, εξασφαλίζοντας ποιοτική εκπαίδευση σε κάθε γωνία του πλανήτη. Για να ξεπεράσει τα εμπόδια
που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, ο Martin δημιούργησε
τη Moodle με στόχο τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης που θα είναι ευέλικτη,
καλύπτοντας τις ανάγκες των μαθητών, θα είναι προσβάσιμη και θα παρέχει ποιοτική εκπαίδευση για
όλους.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Martin συνομίλησε και απάντησε σε ερωτήσεις του βραβευμένου Έλληνα
συγγραφέα κ. Χρήστου Χωμενίδη, ο οποίος αποκάλυψε πολλές άγνωστες και ενδιαφέρουσες πτυχές της
προσωπικότητάς του ιδρυτή του Moodle, ενθουσιάζοντας τους τυχερούς παρευρισκόμενους. Έπειτα, ο
Martin παρουσίασε κάποιες από τις δυνατότητες της τελευταίας έκδοσης της πλατφόρμας Moodle,
αναλύοντας και το πώς αυτές βρίσκουν εφαρμογές στο σήμερα, σε διαφορετικούς τομείς και κλάδους.

Στο ενδιαφέρον πάνελ που ακολούθησε και συντόνισε ο κ. Χωμενίδης συμμετείχαν εκπρόσωποι από
διαφορετικούς κλάδους, όπως οι κ.κ. Γιώργος Σβώλης, Learning & Development Manager, ΟΠΑΠ, Δρ.
Απόστολος Λάζαρης, Επικεφαλής του Εκτελεστικού Μηχανισμού του Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας,
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Δρ. Γιάννης Ψαρομίληγκος, Καθηγητής & Διευθυντής του Τομέα
Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης των Αποφάσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και ο κ. Γιάννης Αράπογλου, Γενικός Διευθυντής της WIDE Services -
Premium Moodle Partner!

Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η χρήση του eLearning για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων
των εργαζομένων μεγάλων οργανισμών, η εφαρμογή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και
σύγχρονα ζητήματα που αντιμετωπίζει η επιστήμη της Πληροφορικής, όπως η θέση της τεχνητής
νοημοσύνης στην εκπαίδευση και την τέχνη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σβώλης, ενημέρωσε τους παρευρισκομένους για το πως ο ΟΠΑΠ με ένα σημαντικά
μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την επικράτεια και ένα μεγάλο αριθμό συνεργατών, έχει εμπιστευτεί
την διαδικασία εκπαίδευσης του προσωπικού του πάνω, στη πλατφόρμα του Moodle Από την πλευρά του ο
κ. Λαζαρής, τόνισε πως στην εποχή της ψηφιακής μετάβασης που διανύουμε η χρήση ευέλικτων
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εργαλείων όπως το Moodle είναι απαραίτητη σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες. Αντίστοιχα, ο κ.
Ψαρομίληγκος στάθηκε στην αξία του ανοικτού λογισμικού και στον ρόλο του στην ακαδημαϊκή
κοινότητα.

Τέλος, ο κ. Γιάννης Αράπογλου, Γενικός Διευθυντής της WIDE Services είπε: «Αποστολή της WIDE Services
είναι να υπερβαίνει τις προσδοκίες των πελατών και των συνεργατών της, προσφέροντας την κατάλληλη
λύση υπηρεσιών eLearning που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε οργανισμού ή φορέα. Είναι
ιδιαίτερη τιμή να έχουμε μαζί μας τον εμπνευστή ενός τόσο προηγμένου συστήματος ασύγχρονων
εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή μας στην αδιάλειπτη παροχή των πιο καινοτόμων
LMS υπηρεσιών.»
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Το μέλλον και το Elearning συναντήθηκαν στην Αθήνα
Το μέλλον και το Elearning συναντήθηκαν στην Αθήνα – Εκδήλωση της Wide Services παρουσία του
δημιουργού του moodle, Dr. Martin Dougiamas.

Η WIDE Services, Premium πιστοποιημένος συνεργάτης του Moodle είχε την τιμή να διοργανώσει μία
μοναδική εκδήλωση για το μέλλον των καινοτόμων υπηρεσιών ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης, με
τίτλο «Grow the future through eLearning » και επίτιμο προσκεκλημένο και κεντρικό ομιλητή τον Dr.
Martin Dougiamas, Ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Moodle Pty Ltd.

Ο Dr. Dougiamas βρέθηκε στη χώρα μας με αφορμή την αναγόρευσή του σε Επίτιμο Διδάκτορα του
Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επιλεγμένοι
συνεργάτες από ιδιωτικούς, δημόσιους και εκπαιδευτικούς οργανισμούς και φορείς, αλλά και ο
αναπληρωτής πρέσβης της Πρεσβείας της Αυστραλίας στην Ελλάδα, ο εξοχότατος κ. David Kilham.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γερμανία: Αντιδράσεις μετά τον χαρακτηρισμό κατά του Ερντογάν ως
«αρουραίο των υπονόμων»

ΕΛΣΤΑΤ: Το 80% του εισοδήματος των φτωχών νοικοκυριών πηγαίνει σε
ενοίκιο και τρόφιμα (Γράφημα)

Ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Moodle, Dr. Martin Dougiamas , υποστήριξε στην ομιλία
του πως βασική αποστολή του είναι η ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών να συνεχίσουν να βελτιώνουν τον
κόσμο μας. Όπως υπογράμμισε, από την πρώτη εμφάνισή του το 1999, το Moodle LMS εξελίσσεται
συνεχώς, μένοντας πάντα πιστό στις αρχές της παιδαγωγικής και στη φιλοσοφία του λογισμικού ανοιχτού
κώδικα, αναφέροντας πως σήμερα περισσότεροι από 300 εκατομμύρια άνθρωποι σε περισσότερα από 150
χιλιάδες εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν το Moodle ως
πλατφόρμα για τη διαχείριση της διαδικτυακής τους μάθησης.

Ανέφερε σχετικά: «Είμαι περήφανος για το όραμά μας για ένα ισότιμο εκπαιδευτικό παγκόσμιο
οικοσύστημα που έχει την ανοιχτή εκπαίδευση στον πυρήνα του και είμαι πολύ ικανοποιημένος που
διαθέτουμε μια τόσο ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα με την υποστήριξη της δυναμικής ομάδας WIDE
Services.»

Όσον αφορά στη γέννηση της ιδέας πίσω από το Moodle, ο ιδρυτής του, σε μικρή ηλικία, ζούσε σχεδόν
1000 χιλιόμετρα από το πλησιέστερο σχολείο σε μια απομακρυσμένη περιοχή της ερήμου της Δυτικής
Αυστραλίας. Για να συνεχίσει την εκπαίδευσή του την δεκαετία του 1970, η οικογένεια του Martin τον
έγραψε στο School of Air, με τη μάθηση να παραδίδεται μέσω βραχέων ραδιοφωνικών κυμάτων.

Αυτή η εμπειρία με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ήταν καθοριστική για το όραμα που ανέπτυξε ο Martin,
για τη χρήση του διαδικτύου με στόχο την εκπαίδευση πέρα από τις φυσικές σχολικές και ακαδημαϊκές
αίθουσες, εξασφαλίζοντας ποιοτική εκπαίδευση σε κάθε γωνία του πλανήτη. Για να ξεπεράσει τα εμπόδια
που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, ο Martin δημιούργησε
τη Moodle με στόχο τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης που θα είναι ευέλικτη,
καλύπτοντας τις ανάγκες των μαθητών, θα είναι προσβάσιμη και θα παρέχει ποιοτική εκπαίδευση για
όλους.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Martin συνομίλησε και απάντησε σε ερωτήσεις του βραβευμένου Έλληνα
συγγραφέα κ. Χρήστου Χωμενίδη, ο οποίος αποκάλυψε πολλές άγνωστες και ενδιαφέρουσες πτυχές
της προσωπικότητάς του ιδρυτή του Moodle, ενθουσιάζοντας τους τυχερούς παρευρισκόμενους. Έπειτα, ο
Martin παρουσίασε κάποιες από τις δυνατότητες της τελευταίας έκδοσης της πλατφόρμας Moodle,
αναλύοντας και το πώς αυτές βρίσκουν εφαρμογές στο σήμερα, σε διαφορετικούς τομείς και κλάδους.

Στο ενδιαφέρον πάνελ που ακολούθησε και συντόνισε ο κ. Χωμενίδης συμμετείχαν εκπρόσωποι από
διαφορετικούς κλάδους, όπως οι κ.κ. Γιώργος Σβώλης, Learning & Development Manager, ΟΠΑΠ,
Δρ. Απόστολος Λάζαρης, Επικεφαλής του Εκτελεστικού Μηχανισμού του Παρατηρητηρίου
Γραφειοκρατίας, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Δρ. Γιάννης Ψαρομίληγκος, Καθηγητής
& Διευθυντής του Τομέα Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης των Αποφάσεων του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και ο κ. Γιάννης
Αράπογλου, Γενικός Διευθυντής της WIDE Services – Premium Moodle Partner!
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Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η χρήση του eLearning για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων
των εργαζομένων μεγάλων οργανισμών, η εφαρμογή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και
σύγχρονα ζητήματα που αντιμετωπίζει η επιστήμη της Πληροφορικής, όπως η θέση της τεχνητής
νοημοσύνης στην εκπαίδευση και την τέχνη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σβώλης, ενημέρωσε τους παρευρισκομένους για το πως ο ΟΠΑΠ με ένα σημαντικά
μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την επικράτεια και ένα μεγάλο αριθμό συνεργατών, έχει εμπιστευτεί
την διαδικασία εκπαίδευσης του προσωπικού του πάνω, στη πλατφόρμα του Moodle Από την πλευρά του ο
κ. Λαζαρής, τόνισε πως στην εποχή της ψηφιακής μετάβασης που διανύουμε η χρήση ευέλικτων
εργαλείων όπως το Moodle είναι απαραίτητη σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες. Αντίστοιχα, ο κ.
Ψαρομίληγκος στάθηκε στην αξία του ανοικτού λογισμικού και στον ρόλο του στην ακαδημαϊκή
κοινότητα.

Τέλος, ο κ. Γιάννης Αράπογλου, Γενικός Διευθυντής της WIDE Services  είπε: «Αποστολή της WIDE
Services είναι να υπερβαίνει τις προσδοκίες των πελατών και των συνεργατών της, προσφέροντας την
κατάλληλη λύση υπηρεσιών eLearning που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε οργανισμού ή
φορέα. Είναι ιδιαίτερη τιμή να έχουμε μαζί μας τον εμπνευστή ενός τόσο προηγμένου συστήματος
ασύγχρονων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή μας στην αδιάλειπτη παροχή των
πιο καινοτόμων LMS υπηρεσιών.»
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Το μέλλον και το ELEARNING συναντήθηκαν στην Αθήνα
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ WIDE SERVICES ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥ MOODLE, DR MARTIN
DOUGIAMAS

Η WIDE Services, Premium πιστοποιημένος συνεργάτης του Moodle είχε την τιμή να διοργανώσει μία
μοναδική εκδήλωση για το μέλλον των καινοτόμων υπηρεσιών ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης, με
τίτλο «Grow the future through eLearning » και επίτιμο προσκεκλημένο και κεντρικό ομιλητή τον Dr.
Martin Dougiamas, Ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Moodle Pty Ltd. Ο Dr. Dougiamas βρέθηκε στη
χώρα μας με αφορμή την αναγόρευσή του σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του
Πανεπιστημίου Πειραιά.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επιλεγμένοι συνεργάτες από ιδιωτικούς, δημόσιους και εκπαιδευτικούς
οργανισμούς και φορείς, αλλά και ο αναπληρωτής πρέσβης της Πρεσβείας της Αυστραλίας στην Ελλάδα,
ο εξοχότατος κ. David Kilham.

Ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Moodle, Dr. Martin Dougiamas , υποστήριξε στην ομιλία
του πως βασική αποστολή του είναι η ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών να συνεχίσουν να  βελτιώνουν τον
κόσμο μας.

Όπως υπογράμμισε, από την πρώτη εμφάνισή του το 1999, το Moodle LMS εξελίσσεται συνεχώς, μένοντας
πάντα πιστό στις αρχές της παιδαγωγικής και στη φιλοσοφία του λογισμικού ανοιχτού κώδικα,
αναφέροντας πως σήμερα περισσότεροι από 300 εκατομμύρια άνθρωποι σε περισσότερα από 150 χιλιάδες
εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν το Moodle ως πλατφόρμα για τη
διαχείριση της διαδικτυακής τους μάθησης.

Ανέφερε σχετικά: «Είμαι περήφανος για το όραμά μας για ένα ισότιμο εκπαιδευτικό παγκόσμιο
οικοσύστημα που έχει την ανοιχτή εκπαίδευση στον πυρήνα του και είμαι πολύ ικανοποιημένος που
διαθέτουμε μια τόσο ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα με την υποστήριξη της δυναμικής ομάδας WIDE
Services.»

Όσον αφορά στη γέννηση της ιδέας πίσω από το Moodle, ο ιδρυτής του, σε μικρή ηλικία, ζούσε σχεδόν
1000 χιλιόμετρα από το πλησιέστερο σχολείο σε μια απομακρυσμένη περιοχή της ερήμου της Δυτικής
Αυστραλίας. Για να συνεχίσει την εκπαίδευσή του την δεκαετία του 1970, η οικογένεια του Martin τον
έγραψε στο School of Air, με τη μάθηση να παραδίδεται μέσω βραχέων ραδιοφωνικών κυμάτων.

Αυτή η εμπειρία με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ήταν καθοριστική για το όραμα που ανέπτυξε ο Martin,
για τη χρήση του διαδικτύου με στόχο την εκπαίδευση πέρα από τις φυσικές σχολικές και ακαδημαϊκές
αίθουσες, εξασφαλίζοντας ποιοτική εκπαίδευση σε κάθε γωνία του πλανήτη. Για να ξεπεράσει τα εμπόδια
που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, ο Martin δημιούργησε
τη Moodle με στόχο τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης που θα είναι ευέλικτη,
καλύπτοντας τις ανάγκες των μαθητών, θα είναι προσβάσιμη και θα παρέχει ποιοτική εκπαίδευση για
όλους.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Martin συνομίλησε και απάντησε σε ερωτήσεις του  βραβευμένου Έλληνα
συγγραφέα κ. Χρήστου Χωμενίδη, ο οποίος αποκάλυψε πολλές άγνωστες και ενδιαφέρουσες πτυχές
της προσωπικότητάς του ιδρυτή του Moodle, ενθουσιάζοντας τους τυχερούς παρευρισκόμενους. Έπειτα, ο
Martin παρουσίασε κάποιες από τις δυνατότητες της τελευταίας έκδοσης της πλατφόρμας Moodle,
αναλύοντας και το πώς αυτές βρίσκουν εφαρμογές στο σήμερα, σε διαφορετικούς τομείς και κλάδους.

Στο ενδιαφέρον πάνελ που ακολούθησε και συντόνισε ο κ. Χωμενίδης  συμμετείχαν εκπρόσωποι από
διαφορετικούς κλάδους, όπως οι κ.κ. Γιώργος Σβώλης, Learning & Development Manager, ΟΠΑΠ,
Δρ. Απόστολος Λάζαρης, Επικεφαλής του Εκτελεστικού Μηχανισμού του Παρατηρητηρίου
Γραφειοκρατίας, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Δρ. Γιάννης Ψαρομίληγκος, Καθηγητής
& Διευθυντής του Τομέα Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης των Αποφάσεων του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και ο κ. Γιάννης
Αράπογλου, Γενικός  Διευθυντής της WIDE Services – Premium Moodle Partner !

Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η χρήση του eLearning για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων
των εργαζομένων μεγάλων οργανισμών, η εφαρμογή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και
σύγχρονα ζητήματα που αντιμετωπίζει η επιστήμη της Πληροφορικής, όπως η θέση της τεχνητής
νοημοσύνης στην εκπαίδευση και την τέχνη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σβώλης, ενημέρωσε τους παρευρισκομένους για το πως ο ΟΠΑΠ με ένα σημαντικά
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μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την επικράτεια και ένα μεγάλο αριθμό συνεργατών, έχει εμπιστευτεί
την διαδικασία εκπαίδευσης του προσωπικού του πάνω, στη πλατφόρμα του Moodle

Από την πλευρά του ο κ. Λαζαρής, τόνισε πως στην εποχή της ψηφιακής μετάβασης που διανύουμε η
χρήση ευέλικτων εργαλείων όπως το Moodle είναι απαραίτητη σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες.
Αντίστοιχα, ο κ. Ψαρομίληγκος στάθηκε στην αξία του ανοικτού λογισμικού και στον ρόλο του στην
ακαδημαϊκή κοινότητα.

Τέλος, ο κ. Γιάννης Αράπογλου, Γενικός  Διευθυντής της WIDE Services είπε: «Αποστολή της WIDE
Services είναι να υπερβαίνει τις προσδοκίες των πελατών και των συνεργατών της, προσφέροντας την
κατάλληλη λύση υπηρεσιών eLearning που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε οργανισμού ή
φορέα. Είναι ιδιαίτερη τιμή να έχουμε μαζί μας τον εμπνευστή ενός τόσο προηγμένου συστήματος
ασύγχρονων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή μας στην αδιάλειπτη παροχή των
πιο καινοτόμων LMS υπηρεσιών.»
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Το μέλλον και το Elearning συναντήθηκαν στην Αθήνα

Το μέλλον και το Elearning συναντήθηκαν στην Αθήνα – Εκδήλωση της Wide Services παρουσία του
δημιουργού του moodle, Dr. Martin Dougiamas.

Η WIDE Services, Premium πιστοποιημένος συνεργάτης του Moodle είχε την τιμή να διοργανώσει μία
μοναδική εκδήλωση για το μέλλον των καινοτόμων υπηρεσιών ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης, με
τίτλο «Grow the future through eLearning» και επίτιμο προσκεκλημένο και κεντρικό ομιλητή τον Dr.
Martin Dougiamas, Ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Moodle Pty Ltd.

Ο Dr. Dougiamas βρέθηκε στη χώρα μας με αφορμή την αναγόρευσή του σε Επίτιμο Διδάκτορα του
Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επιλεγμένοι
συνεργάτες από ιδιωτικούς, δημόσιους και εκπαιδευτικούς οργανισμούς και φορείς, αλλά και ο
αναπληρωτής πρέσβης της Πρεσβείας της Αυστραλίας στην Ελλάδα, ο εξοχότατος κ. David Kilham.
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Ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Moodle, Dr. Martin Dougiamas, υποστήριξε στην ομιλία του πως
βασική αποστολή του είναι η ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών να συνεχίσουν να βελτιώνουν τον κόσμο
μας. Όπως υπογράμμισε, από την πρώτη εμφάνισή του το 1999, το Moodle LMS εξελίσσεται συνεχώς,
μένοντας πάντα πιστό στις αρχές της παιδαγωγικής και στη φιλοσοφία του λογισμικού ανοιχτού κώδικα,
αναφέροντας πως σήμερα περισσότεροι από 300 εκατομμύρια άνθρωποι σε περισσότερα από 150 χιλιάδες
εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν το Moodle ως πλατφόρμα για τη
διαχείριση της διαδικτυακής τους μάθησης.

Ανέφερε σχετικά: «Είμαι περήφανος για το όραμά μας για ένα ισότιμο εκπαιδευτικό παγκόσμιο
οικοσύστημα που έχει την ανοιχτή εκπαίδευση στον πυρήνα του και είμαι πολύ ικανοποιημένος που
διαθέτουμε μια τόσο ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα με την υποστήριξη της δυναμικής ομάδας WIDE
Services.»
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Όσον αφορά στη γέννηση της ιδέας πίσω από το Moodle, ο ιδρυτής του, σε μικρή ηλικία, ζούσε σχεδόν
1000 χιλιόμετρα από το πλησιέστερο σχολείο σε μια απομακρυσμένη περιοχή της ερήμου της Δυτικής
Αυστραλίας. Για να συνεχίσει την εκπαίδευσή του την δεκαετία του 1970, η οικογένεια του Martin τον
έγραψε στο School of Air, με τη μάθηση να παραδίδεται μέσω βραχέων ραδιοφωνικών κυμάτων.

Αυτή η εμπειρία με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ήταν καθοριστική για το όραμα που ανέπτυξε ο Martin,
για τη χρήση του διαδικτύου με στόχο την εκπαίδευση πέρα από τις φυσικές σχολικές και ακαδημαϊκές
αίθουσες, εξασφαλίζοντας ποιοτική εκπαίδευση σε κάθε γωνία του πλανήτη. Για να ξεπεράσει τα εμπόδια
που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, ο Martin δημιούργησε
τη Moodle με στόχο τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης που θα είναι ευέλικτη,
καλύπτοντας τις ανάγκες των μαθητών, θα είναι προσβάσιμη και θα παρέχει ποιοτική εκπαίδευση για
όλους.
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Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Martin συνομίλησε και απάντησε σε ερωτήσεις του βραβευμένου Έλληνα
συγγραφέα κ. Χρήστου Χωμενίδη, ο οποίος αποκάλυψε πολλές άγνωστες και ενδιαφέρουσες πτυχές της
προσωπικότητάς του ιδρυτή του Moodle, ενθουσιάζοντας τους τυχερούς παρευρισκόμενους. Έπειτα, ο
Martin παρουσίασε κάποιες από τις δυνατότητες της τελευταίας έκδοσης της πλατφόρμας Moodle,
αναλύοντας και το πώς αυτές βρίσκουν εφαρμογές στο σήμερα, σε διαφορετικούς τομείς και κλάδους.

Στο ενδιαφέρον πάνελ που ακολούθησε και συντόνισε ο κ. Χωμενίδης συμμετείχαν εκπρόσωποι από
διαφορετικούς κλάδους, όπως οι κ.κ. Γιώργος Σβώλης, Learning & Development Manager, ΟΠΑΠ, Δρ.
Απόστολος Λάζαρης, Επικεφαλής του Εκτελεστικού Μηχανισμού του Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας,
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Δρ. Γιάννης Ψαρομίληγκος, Καθηγητής & Διευθυντής του Τομέα
Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης των Αποφάσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και ο κ. Γιάννης Αράπογλου, Γενικός Διευθυντής της WIDE Services –
Premium Moodle Partner!
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Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η χρήση του eLearning για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων
των εργαζομένων μεγάλων οργανισμών, η εφαρμογή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και
σύγχρονα ζητήματα που αντιμετωπίζει η επιστήμη της Πληροφορικής, όπως η θέση της τεχνητής
νοημοσύνης στην εκπαίδευση και την τέχνη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σβώλης, ενημέρωσε τους παρευρισκομένους για το πως ο ΟΠΑΠ με ένα σημαντικά
μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την επικράτεια και ένα μεγάλο αριθμό συνεργατών, έχει εμπιστευτεί
την διαδικασία εκπαίδευσης του προσωπικού του πάνω, στη πλατφόρμα του Moodle Από την πλευρά του ο
κ. Λαζαρής, τόνισε πως στην εποχή της ψηφιακής μετάβασης που διανύουμε η χρήση ευέλικτων
εργαλείων όπως το Moodle είναι απαραίτητη σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες. Αντίστοιχα, ο κ.
Ψαρομίληγκος στάθηκε στην αξία του ανοικτού λογισμικού και στον ρόλο του στην ακαδημαϊκή
κοινότητα.

Τέλος, ο κ. Γιάννης Αράπογλου, Γενικός Διευθυντής της WIDE Services είπε: «Αποστολή της WIDE Services
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είναι να υπερβαίνει τις προσδοκίες των πελατών και των συνεργατών της, προσφέροντας την κατάλληλη
λύση υπηρεσιών eLearning που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε οργανισμού ή φορέα. Είναι
ιδιαίτερη τιμή να έχουμε μαζί μας τον εμπνευστή ενός τόσο προηγμένου συστήματος ασύγχρονων
εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή μας στην αδιάλειπτη παροχή των πιο καινοτόμων
LMS υπηρεσιών.»

Πηγή
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Συνεχίζονται οι εγγραφές για μεταπτυχιακές σπουδές στην Διοίκηση
Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Βίκυ Καραντζαβέλου

Συνεχίζονται οι εγγραφές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
που απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες του τουρισμού.

Συνεχίζονται οι εγγραφές στο πρώτο στην Ελλάδα εξειδικευμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
στην «Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων– Executive MBA in Hotel Management», που γίνεται από το
Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής, που λήγουν στις  24 Οκτωβρίου 2022.

Το πρόγραμμα έχει κυρίως επαγγελματικό προσανατολισμό και απευθύνεται:

Σε επαγγελματίες της ξενοδοχειακής αγοράς (Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης), προσφέροντας τη
δυνατότητα να εξελιχθούν ενώ εργάζονται στον ξενοδοχειακό κλάδο, μέσω των εξειδικευμένων γνώσεων,
που προσφέρονται από καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες της ξενοδοχειακής βιομηχανίας.

Σε αποφοίτους πανεπιστημιακών τουριστικών τμημάτων, ανοίγοντας το δρόμο προς την
ξενοδοχειακή αγορά, μέσω των εφαρμοσμένων γνώσεων και των ευκαιριών που προσφέρονται για
καριέρα, σε συνεργασία με επιχειρήσεις του κλάδου.

“Ο κλάδος της φιλοξενίας αλλάζει με έντονο ρυθμό. Το διαδίκτυο διευκολύνει τον παγκόσμιο
ανταγωνισμό και δημιουργεί νέες ευκαιρίες και κινδύνους στο ξενοδοχειακό marketing. Οι ανάγκες και
απαιτήσεις των πελατών έχουν διαφοροποιηθεί, ενώ νέες πεποιθήσεις έχουν δημιουργηθεί σε σχέση με τα
μοντέλα διαχείρισης των ξενοδοχειακών μονάδων.  Η σημασία της καινοτομίας παίρνει νέες διαστάσεις
και η διαχείριση κρίσεων (πανδημία) μπαίνει δυναμικά στο πεδίο των πιθανοτήτων. Η ευαισθησία της
πελατείας απέναντι στην υγειονομική ασφάλεια, στα περιβαλλοντικά προβλήματα και τις ραγδαίες
εξελίξεις της ψηφιακής τεχνολογίας, απαιτούν διαρκή επικαιροποίηση της διοικητικής στρατηγικής των
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων,” τονίζει ο κ. Κωσταντίνος Μαρινάκος, Επικ. Καθηγητής, Μέλος ΔΕΠ στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής .

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των
TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

https://traveldailynews.gr/ekpaideysi/synechizontai-oi-eggrafes-gia-metaptychiakes-spoydes-stin-dioikisi-xenodocheiakon-epicheiriseon/
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Το μέλλον και το Elearning συναντήθηκαν στην Αθήνα
Το μέλλον και το Elearning συναντήθηκαν στην Αθήνα – Εκδήλωση της Wide Services παρουσία του
δημιουργού του moodle, Dr. Martin Dougiamas.

Η WIDE Services, Premium πιστοποιημένος συνεργάτης του Moodle είχε την τιμή να διοργανώσει μία
μοναδική εκδήλωση για το μέλλον των καινοτόμων υπηρεσιών ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης, με
τίτλο «Grow the future through eLearning» και επίτιμο προσκεκλημένο και κεντρικό ομιλητή τον Dr.
Martin Dougiamas, Ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Moodle Pty Ltd.

Ο Dr. Dougiamas βρέθηκε στη χώρα μας με αφορμή την αναγόρευσή του σε Επίτιμο Διδάκτορα του
Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επιλεγμένοι
συνεργάτες από ιδιωτικούς, δημόσιους και εκπαιδευτικούς οργανισμούς και φορείς, αλλά και ο
αναπληρωτής πρέσβης της Πρεσβείας της Αυστραλίας στην Ελλάδα, ο εξοχότατος κ. David Kilham.

Ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Moodle, Dr. Martin Dougiamas, υποστήριξε στην ομιλία του πως
βασική αποστολή του είναι η ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών να συνεχίσουν να βελτιώνουν τον κόσμο
μας. Όπως υπογράμμισε, από την πρώτη εμφάνισή του το 1999, το Moodle LMS εξελίσσεται συνεχώς,
μένοντας πάντα πιστό στις αρχές της παιδαγωγικής και στη φιλοσοφία του λογισμικού ανοιχτού κώδικα,
αναφέροντας πως σήμερα περισσότεροι από 300 εκατομμύρια άνθρωποι σε περισσότερα από 150 χιλιάδες
εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν το Moodle ως πλατφόρμα για τη
διαχείριση της διαδικτυακής τους μάθησης.

Ανέφερε σχετικά: «Είμαι περήφανος για το όραμά μας για ένα ισότιμο εκπαιδευτικό παγκόσμιο
οικοσύστημα που έχει την ανοιχτή εκπαίδευση στον πυρήνα του και είμαι πολύ ικανοποιημένος που
διαθέτουμε μια τόσο ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα με την υποστήριξη της δυναμικής ομάδας WIDE
Services.»

Όσον αφορά στη γέννηση της ιδέας πίσω από το Moodle, ο ιδρυτής του, σε μικρή ηλικία, ζούσε σχεδόν
1000 χιλιόμετρα από το πλησιέστερο σχολείο σε μια απομακρυσμένη περιοχή της ερήμου της Δυτικής
Αυστραλίας. Για να συνεχίσει την εκπαίδευσή του την δεκαετία του 1970, η οικογένεια του Martin τον
έγραψε στο School of Air, με τη μάθηση να παραδίδεται μέσω βραχέων ραδιοφωνικών κυμάτων.

Αυτή η εμπειρία με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ήταν καθοριστική για το όραμα που ανέπτυξε ο Martin,
για τη χρήση του διαδικτύου με στόχο την εκπαίδευση πέρα από τις φυσικές σχολικές και ακαδημαϊκές
αίθουσες, εξασφαλίζοντας ποιοτική εκπαίδευση σε κάθε γωνία του πλανήτη. Για να ξεπεράσει τα εμπόδια
που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, ο Martin δημιούργησε
τη Moodle με στόχο τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης που θα είναι ευέλικτη,
καλύπτοντας τις ανάγκες των μαθητών, θα είναι προσβάσιμη και θα παρέχει ποιοτική εκπαίδευση για
όλους.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Martin συνομίλησε και απάντησε σε ερωτήσεις του βραβευμένου Έλληνα
συγγραφέα κ. Χρήστου Χωμενίδη, ο οποίος αποκάλυψε πολλές άγνωστες και ενδιαφέρουσες πτυχές της
προσωπικότητάς του ιδρυτή του Moodle, ενθουσιάζοντας τους τυχερούς παρευρισκόμενους. Έπειτα, ο
Martin παρουσίασε κάποιες από τις δυνατότητες της τελευταίας έκδοσης της πλατφόρμας Moodle,
αναλύοντας και το πώς αυτές βρίσκουν εφαρμογές στο σήμερα, σε διαφορετικούς τομείς και κλάδους.

Στο ενδιαφέρον πάνελ που ακολούθησε και συντόνισε ο κ. Χωμενίδης συμμετείχαν εκπρόσωποι από
διαφορετικούς κλάδους, όπως οι κ.κ. Γιώργος Σβώλης, Learning & Development Manager, ΟΠΑΠ, Δρ.
Απόστολος Λάζαρης, Επικεφαλής του Εκτελεστικού Μηχανισμού του Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας,
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Δρ. Γιάννης Ψαρομίληγκος, Καθηγητής & Διευθυντής του Τομέα
Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης των Αποφάσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και ο κ. Γιάννης Αράπογλου, Γενικός Διευθυντής της WIDE Services –
Premium Moodle Partner!

Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η χρήση του eLearning για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων
των εργαζομένων μεγάλων οργανισμών, η εφαρμογή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και
σύγχρονα ζητήματα που αντιμετωπίζει η επιστήμη της Πληροφορικής, όπως η θέση της τεχνητής
νοημοσύνης στην εκπαίδευση και την τέχνη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σβώλης, ενημέρωσε τους παρευρισκομένους για το πως ο ΟΠΑΠ με ένα σημαντικά
μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την επικράτεια και ένα μεγάλο αριθμό συνεργατών, έχει εμπιστευτεί
την διαδικασία εκπαίδευσης του προσωπικού του πάνω, στη πλατφόρμα του Moodle Από την πλευρά του ο
κ. Λαζαρής, τόνισε πως στην εποχή της ψηφιακής μετάβασης που διανύουμε η χρήση ευέλικτων

https://www.epikairo.gr/2022/09/%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf-elearning-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b1%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1/
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εργαλείων όπως το Moodle είναι απαραίτητη σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες. Αντίστοιχα, ο κ.
Ψαρομίληγκος στάθηκε στην αξία του ανοικτού λογισμικού και στον ρόλο του στην ακαδημαϊκή
κοινότητα.

Τέλος, ο κ. Γιάννης Αράπογλου, Γενικός Διευθυντής της WIDE Services είπε: «Αποστολή της WIDE Services
είναι να υπερβαίνει τις προσδοκίες των πελατών και των συνεργατών της, προσφέροντας την κατάλληλη
λύση υπηρεσιών eLearning που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε οργανισμού ή φορέα. Είναι
ιδιαίτερη τιμή να έχουμε μαζί μας τον εμπνευστή ενός τόσο προηγμένου συστήματος ασύγχρονων
εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή μας στην αδιάλειπτη παροχή των πιο καινοτόμων
LMS υπηρεσιών.»

https://www.epikairo.gr/2022/09/%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf-elearning-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b1%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1/
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WIDE Services: Κερδίζει έδαφος το eLearning στην ανάπτυξη των
δεξιοτήτων των εργαζομένων

Εκδήλωση με τίτλο «Grow the future through eLearning»
Η WIDE Services, πιστοποιημένος συνεργάτης του Moodle, διοργάνωσε εκδήλωση για το μέλλον των
καινοτόμων υπηρεσιών ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης, με τίτλο «Grow the future through eLearning»
και επίτιμο προσκεκλημένο και κεντρικό ομιλητή τον Dr. Martin Dougiamas, Ιδρυτή και Διευθύνοντα
Σύμβουλο της Moodle Pty Ltd.

Ο Dr. Dougiamas βρέθηκε στη χώρα μας με αφορμή την αναγόρευσή του σε Επίτιμο Διδάκτορα του
Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επιλεγμένοι
συνεργάτες από ιδιωτικούς, δημόσιους και εκπαιδευτικούς οργανισμούς και φορείς.

Σε πάνελ που ακολούθησε συμμετείχαν εκπρόσωποι από διαφορετικούς κλάδους, όπως οι κ.κ. Γιώργος
Σβώλης, Learning & Development Manager, ΟΠΑΠ, Δρ. Απόστολος Λάζαρης, Επικεφαλής του Εκτελεστικού
Μηχανισμού του Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Δρ. Γιάννης
Ψαρομίληγκος, Καθηγητής & Διευθυντής του Τομέα Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης των
Αποφάσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και ο κ. Γιάννης
Αράπογλου, Γενικός Διευθυντής της WIDE Services – Premium Moodle Partner. Ανάμεσα στα θέματα που
συζητήθηκαν ήταν η χρήση του eLearning για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων μεγάλων
οργανισμών, η εφαρμογή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και σύγχρονα ζητήματα που
αντιμετωπίζει η επιστήμη της Πληροφορικής, όπως η θέση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση
και την τέχνη.

Μεταξύ άλλων, ο Γ. Σβώλης, ενημέρωσε τους παρευρισκομένους για το πως ο ΟΠΑΠ με ένα σημαντικά
μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την επικράτεια και ένα μεγάλο αριθμό συνεργατών, έχει εμπιστευτεί
την διαδικασία εκπαίδευσης του προσωπικού του πάνω, στη πλατφόρμα του Moodle.

https://hrpro.gr/wide-services-kerdizei-edafos-to-elearning-stin-anaptyxi-ton-dexiotiton-ton-ergazomenon/

